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<m'o0i3KAg3'§g<ig's 

ALLERNÅDIGSTE 

KONUNG!' 

%afva Eder Kongl, Ma¬ 

jest Jts Gtorvåfdigfie Före¬ 

trädare grundlagt Vetenjkaper-- 

ne 



•m imm Svea Rike, och iil cle^ 

ms upkomfi och hefländ, gifvii 

cmfentige medel och fladfåfta^t 

ferlige imåtningärfå har Eder 

Kongl, EJa^estJt med icke 

mindre Nåd i åkis omfaita dem, 

fami dymedelfl hefordra iil den 

Glans, de vmnii ihland Uilån-- 

ningar, och den verkeliga nijitcg 

de hmna iilhringa det Land, 

fom äger fin lycka under Eder 

Kongl, MajestJts Spira. 

De, månge och ojkathare ve~- 

dermälen af al den Nåd, hvar^ 

med Eder Kongl. RLa^estJt, 

de 



de fårflutne åren, Nådigafi takts 

hugna och utmärka mig, fäfom 

Lärare mcl det ^pperfia af -Ri^ 

kets Lår of äten, och den d/ijrba- 

rafie Gåfva af Eder Kongl, 

Majest ATS egen. hand, til Up-- 

fala AcadMie och Botamjka Pro- 

fesfionen, åro de ijpperfie bevis 

och de längft talande Vitnesbord, 

om den ovärderliga Kärlek och 

Nådiga Omvårdnad, ■ med Iwil- 

ken Eder Kongl, Ma^estJt 

behagar befrämja få väl denna 

Vetenfkapens, fom defs nitifke Lä¬ 

rares fortkomfi och hederå 



Nåijpetigen var jag,fom up- 

offrat min måfla och ådlafie tid 

pä de Vetenfkåper ^ fom innefah 

ta Naturens kännedom^ ifrån 

tånfväga refor hemkommen^ förr 

ån jag ägde til Eder Kongl. 

MajestJts Thron det tycketN 

gafte tiltråde, och Eder Kongl, 

Ma^estJt med Nådigfle våU 

hehas: taktes af hora en kort och 

underdånig Beråttetfe^ om de för- 

nåmfle Riken och Länder^ dem 

jag haft Utfåtte, under nio års 

tid^ h ef öka och genomvandra. 

Den- 



mkm Refor, Öden och Bedrifter, 

utheder jag mig, i djWjJCifie im- 

der dånighet, 'inför Eder Kongl. 

Ma^estJt få mderlågga, i chw 

fiögft fmickrcmde förhofpnmg, at 

Eder KonGL, Majestnå¬ 

gon fimid iåttad ifrån en tung 

och befuårlig Regerings hörda, 

värdes tat a Sig före tåfas defs 

htandade cimnen. 

Mätte Himmetens Gud förun¬ 

na Eder Kon GL. Ma^estJt 

fnånga och fatta Lefnadsdagar, 

och 



och hekföna Eder Kongl. Ma-- 

^ EST ATS Vifa och Mitda Re- 

germg med Lycka, med Åra 

och Seger! 

I djupafte underdånighet framhärdar 

Stormågtigste Allernådigste 

xoiruarG 
Eder Kongl:Ma^:ts 

alleMföderd^.mgfte ©ch trppligtigfte 

tjånare och underfåte 

CARL PETER THUNBERG. 



ese-Beskrifningar gifvas re¬ 
dan i den mångd, at Bokhyl- 

lorne -ivigta deraf, och deras antal 
ftiger til flere hundrade. Det Ikiille 
fåledes kunna tvekas vara onödigt ^ 
at vidafe oka desfas antal, om icke 
en ftor del innehollo mera mångd af 
papper, mera löjeliga och ofta ofiiia- 
keliga beråttelfer, mera obegripeliga 
underligheter, och mera mörka Hi- 
ftorier om Djur, örter och Låndc- 
riers prodiifter, ån nyttige och gag- 
nelige upgifter, ån enkla och fåkra 
fanningar, ån kånde och begriplige 
namn och kånnemårken på djur och 
våxter. Huru ofta genomlåfes icke, 
med mycken tidsfpillan, en hel Fo- 
liant, hvilken befinnes knapt innehål¬ 
la få ipycket nyttigt och verkeligen 

kåndtj- 
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kåildt, fom en enda lida kunde lym-* 
ma ? Hiiro ofEa har icke Natiirfor-^ 
Ikaren och Hiisliallaren i fiere af des¬ 
fe fökt gagnelige iindsrråttelfer och 
funnit ingeo nytta af .lin moda ^ då 
hån ej förftåt de barbari&e namn^ pä 
Natiiralier, dem ' AiiQ:or fjelf ej råt- 
teligeri förftåt upgifva, odi ofta fjelf 
ej begripit? År icke Mufliot, fom 
nåftan alle’ Oftindifké Refebell5.rifvare 
vidt ocli bredt omtala ^ och fbrn i ’ ^ 
fiere århundraden för Europeerne nt^ 
gjort den fördelaktigafte handélsgren, 
ånnu til en del okåndt til lit ilågte ? 
Hafva icke de i Bibelen omtalte Djur 
och Våxterj oaktadt den år den åld- 
fte, heligafte och almånnafte Bok , ån- 
da inti] fednare tider, til en ftor de! 
varit ofåkert kånde^, och åro det til 
en del ånoii ? En okunnig Refände 
kailaT ofta iitlåndflve och fråminande 
Djur med fådane djurs namn, fom ' 
han förut kånner, och fåliinda alle 

.forter af vilda Kattor för Tigrar, och 
flere flag af Hundflågtet för Råfvär. . 
femt bortblandar ' fäfcdes. Jackhalferi 



Företal. 

eller Simsons Råf, antingen, med den 
almånne Eiiropei&e Räfven, eller med 
Hiishiinden, ehum olike, til fin art, 
de 'ån åro. 

Hvar och éii Reiaode tror fig bö¬ 
ra blifva AöÉs:or, och beråtta något 
underligt för iine Landsmån, oaktade 
han fjelf ågt få ringa iiplyihing, at 
han hvarken flelf begripit eller redigt 
kunnat fatta, hvad han hört och fett, 
mycket mindre kunnat gifva andre 
något redigt begrep derom. Och den¬ 
na enda orfaken har frambragt flere 
obegripelige böcker, ån man låtteli- 
gen föreftåller fig. 

Sålunda, om Refe-Beilmfningar 
kunna antingen uplyia de Gamles mör¬ 
ker, eller fprida nytt ljus öfver Geo- 
graphien, Polialka Hifirorieii, Phyfi- 
ken, Oeconomieii, Natural-Hiftorien, 
Medicinen och flere Vetenfivaper, blif¬ 
va de visferligen icke öfverflödige. 

Då en Refende g'enora'vandrar Lån- 
der med de infigter och den iipmårk- 

fem- 
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famliet, .fbm en. del af da nyare Re- 
fere. gjort, tyckes man under Refe-' 
Beflcrifningens'' genomlåfande likfonl 
följa Vandringsmannen i dels fpår $ 
och med egne ögon fe, hvad han 
fett. Och dä hvarje fak göres begri- 
pelig och kånbar, fåttes man i ftånd^ 
at kunna draga mer eller mindre nyt-= 
ta deraf. . , 

Flere hafva gifvit Beråttelfer oiti 
Goda Hoppets Udde i Africa, ocbi 
någre hafva lämnat ofs dem uti ftore 
Band, i hvilke män låtteligen föreftål- 
ler fig, at finna al ting anteknadt, 
fom angår dennä Verldsdel. Utom 
flere ftrödde Afhandlingar om detta 
Land, har Kolbe utgifvit tvånne Fo- 
iianter på Hoiiåndllta lyay, ■ hvilke 
blifvit öfverfatte, och* tryckte på flere 
fpråk, til Bojaryckares ej ringa för¬ 
del ; och tvånne Beikrifningar om Gap, 
föga annat, ån utdrag utaf Kolbes - 

vidlyftighet med någon tillågning, ut-. 
^ .^ommo ej långe fedan på Hollåndfkä 

fprå* 
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Ipråket i Amfterdam 1777 och 1778 
uti Ö8:avo. De la Cäillé, den fiiå!- 
le Aftronomen, kom år 1751 til Cap 
och afrefte derifrån 1753. Den korta 
beråttelle hän gifver om Cap, inne¬ 
håller det måfta fådant, fbm hän fjelf 
hört beråttas af andre j och ftundom 
nog ofåkre iipgifter. Profesiör Sparr¬ 

mans K efi, tryckt i Stockholm 1783,' 

iitbreder fig 1 fynnerhet mycket i Geo- 
graphie-. och Djurens kånnedom,'deni 
Kolbé på-^det gamlä cch mörka fåt-' 
tét omtäiär, fä at Zoologien fäledes- 
Vunnit åtikilligt igenom Herr Profes- 
forns forikningsnit och defe eptåckter.^ 

Når ältfå. redan få mycket blif- 
vit hv-rifvit om detta landetoch 
mycket falede-s deraf måfte vara be¬ 
kant, borde jag hårvid hafva ipärat 
min itiödä och Låiarens koftnad. Men 
dä icke allenafi:- mine åliliade Lands- 
mån, utan åfven utlåndflie Vånner 
fom oftaO: förklarat mig fin åftundanj 
at låfa mine under Refän mötande ö- 
åen och gjorde uptåckter, utan oek- 

)o( 
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få igenom mycken vålvilja -både op- 
mimtrat och' öfvertaJat mig, dl ucgif- 
vande af desie Anmårkningar, har 
jag icke velat undandraga mig, at 
vid de få ledige'ftunder, (öm de tråg- 
nafte Åmbetsiyflor låifloat mig, ihop- 
famla och ftåda dé ftrédde anceknin- 
gar, fom under mine långvarige och 
vidftråkte Eefor blifvit gjorde. 

För at låtta utgifvandet håraf, har 
jag fördelat Refe-Beikriftiingen uti 
Trenne Delar, hvaraf den Första 

innehåller Eeian til Dannemark och 
Norige, Holland och Frankerike, ut- 
refen til Goda Hoppets Udde i Afri- 
ca, förfta reian inåt Cafferskiiften, och 
viftandet på Gap de tvånne förfte vin¬ 
trar. Den Andra kommer at inne¬ 
hålla vidare viftandet på Gap tredje 
vintren och tvånne inåt Gafferskuften 
lamt Namaquas land norr ut, gjorda 
långa Refor, med mera. Den Tre¬ 

dje kommer at innehålla Kefan til Ja¬ 
va och Japan, viftandet derftådes, 
'famt Refån til Kejlarens Hof, vidare 

Re- 
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Eefän til Java, Ceilon, Cap, Holland, 
England, Tyildand och Sverige. 

Jag har icke, i min Refe-BefRrif- 
ning, velat infora någre vidlyfdge be- 
&rifningar, aldraminft på latin, hvar- 
ken på Djur eller Örter, at ej trötta 
de måfte Låfares tålamod, uran har 
til Botanifters och Zoologers tjånft 
velat gifva dem i fårfldlde verk; men 
jag har likvål, få mycket mojeligt 
varit, velat nårnna dem med iine råt¬ 
te namn. Oftaft har jag undvikit, at 
införa andras beråttelfer, dem jag kun¬ 
nat få höra, för at ej miisieda eller 
förvilla någon, och fåledes blott an¬ 
fört , hvad jag fjelf gjortlett och 
erfarit. 

Ockfå har jag i okonfflad ordning 
anfört, hvad jag i min Dag-Bok an- 
teknat, och hållit före, det vara min¬ 
dre nödigt och nyttigt, at flcrifva en 
lård Roman eller corapilérad Hiftoria, 
ån at andraga enkla och nakna ian- 

}c( 2. nin- 



Företal, 

ningar, i. den ordning och den tids 
de kunnat förekomma mig. 

Når Läsaren finner någre ftållen 
af min Refe-Beflirifiiings ibm kunnat 
vara, antingen annorlunda ftådade el^ 
ler båttre flcrefhe, behagar Han gun-» 
ftigaft erindra %, at jag hvarken ågc 
tilfålle, at med ledige finnen famla 
åmnen dertil , eller at fedan vederbör 
ligen med noggranliet ftåda den fam-= 
ma; utan med tufende andre omfor- 
ger och göromål öfverhopad, oftaft 
dervid blifvit hindrad och oroad, Och 
då Låsaren med benågenhet tåckes 
efterfinna, dels hvad jag, på de för- 
flutne nio åren, til min Vetenfkaps 
förkofran redan fammanfkrlfvit och 
utgifvit, dels de fhart oråknelige gö-- 
romål, fbrn vid Academifka under- 
visnings-verket, Botanifke Trågårdar-. 
ne, och i fynnérhet Naturalie-Samlin- 
garnes i ordning fåttande och inven-* 
terande, uptagit min tid; hoppas jag 
kunna vinna D.efs gunftiga iirfåkt. 

Jag 
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Jag år forfåkrad derom, at i den- 
•m de!en af min Reie^Beflcrifning, om 
Cap, Ikola finnas åciliillige fådane åm- 
nen både omtalte och uplyfte, fom an» 
dre aldeles forbigåt, och at i Landt- 
hushållningen 5 Natiiral-Hiftorlen, Lå' 
karekonften, Geographien och Phy- 
fiken, de förnåmfte af mine föremål, 
åfven fbm Nationers kånnedom, i får- 
Ikilde Land och omftåndiglieter, Iivar¬ 
jehanda gagoelige och nytrige upgif- 
ter åro ffambragte i Ijuiec; men i det¬ 
ta alt kan ej våntas all fiillkomllghet, 
då man reier i et foga annorlunda, 
ån ode land, der man fem - haffigaft 
ofverfar hela proviiicier, der Infödin- 
garne åro i det .måfta vilde, der in¬ 
gen gnifta til bok-vet eller hofsning 
mårkes, och der hela naturen år 
grafven i linda och enfald. 

Utom Anmårkningar i Geogra- 
phie, Lånders Phyfilka kånnedom, 
vid fårlkilde inråttningar får Veten- 
Ik^per och konfter, Politilka och 

)o( 3 Oeco- 
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Oeconomifea forfamingar, Bygnings- 
konft, Nationers lefnadsfått och plåg- 
feder, finner Låsaren, at jag i fyn- 
nerhet haft för ögonen de uptåckter, 
fom kiinnat göras, til månniflco-flåg- 
tecs nytta, i Natural-Hiftorien, Me¬ 
dicinen och Oeconomien, trenne af 
mig högt ålflcade. Veteniltaper. Och 
igenom detta mit, ej aldeles fruktlöfa 
bemödande, har jag blifvit i ftånd fatt, 

nyttige, oftalf förut okånde 
laker, i Förfta delen af min Refa, 
kunna iipgifva följande, nåniligen til 
Foda tjänande och Åtbare, Cavia ca- 
peofis, Hyftrix, Myrmecophaga; Gla-- 
diolus plicams. Anis-roten, Gatagay- 
roten, Aponogeton didachyon, Ar- 
duina bifpinofa, Mefembryanthemum 
edule, Euclea undiilata , Strelitfia , 
Vitis vitiginea, Salicornia fruticofa, 
Zamia cafffa, Gvajacum affum, Al- 
buca major och Myrica. 

Såfbm hålfofamme och heprofvade 
Läkemedel emot hvarjehanda invärtes 
sjukdomar och utvårtes Krämpor^ til 

ex- 
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exempel: Aröopus echinatus, Gera- 
nia , Bryonia africana, Afclepias un- 
dulata och crifpa, Eriocephaliis, Hae- 
manthiis coccineiis, Polygonum bar- 
batom, Crotalaria perfoliata, Piper ca- 
penle, Fagara capenfis, Mefembryan- 
themum edule,, Oiiiiites camphoritia 
och • Afteriicoides , Adonis capenfis , 
Atragese veficatoria, Adianthum sethio- 
picum, Protea mejlifera och graRdi- 
dora, Oxalis cernua, Tulbaghia, Mon- 
dnia, Skilpadblod, Ricinus communis,, 
Solaniim nigriim, Sonchus oleraceus, 
Crasiiila tecragona, Lycoperdon car- 
cinomale och Seriphiiim. 

Såfom gagneVtge och brukeJige uti 
Hushälningen i mångfaldige hånfeenden^ 
nåmligen: 

Til Tog: Ånthyllidis bark. 
I'!! Skålar: Skilpadikal. 
Til Rull-gardiner och Stolar: Rot¬ 

tingar. 
Til Tobak: Cannabis lativa. 
Til FnSJk: Bupleiirum giganteum. 
Til Thé: Borbonia cordata. 
1111 Caffé: Brabejum ftellatum. 

)o( 4 Til 
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Tvål: Salfblä aphylla^ 

“Iril Ljus i Myricä cordifoiiä ocfi- 
quercifolia. 

Til Trompet: Fucus biiccinälisi 
Til Qvajfar och Taktäckning.^ Re> 

ftio dichotomiis, 
Tii Mattor och Täckning: CypC'^' 

perus texdliSi . 

Til Gårdesgäfdaf och Fälloft 
moia nilotica, Ardiiinä bilpi- 
lioia, Galenia africana. 

Til Lefvande Häckar: Aloe fiieco- 
trina, Zygophyllura morgfånaj 
Qoitten, Åpk-^och Påron-^trån^ 
Hagtorn, .Evonymus ^ Pilar y 
S.öfénbuflc.ar, Björnbårsbuflcar y 
Id, Alm, liex aquifblitim, Bux-^’ 
bom, Lind, Corfiiis' mafcliia, Ca- 
prifolium-, Körsbårstrån, Cercis' 
diiqvailmm', Lycinm barba-’ 
rum, Naver, Coronilla ieeu-' 
ridäca, Syrcnbiifkar, Ek, La¬ 
gerbårs trån, Myitentrådet och 
.Färbenv 

Til Ved: Protea grandiflora, cono- 
carpa,: hirta, ipecioiay mellile-- 

' ■ ■ rä; 
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ra och argencea, Ericje och 
Bruniae. 

Til hvarjehanda MeubJer och Red- 
Jkaper, Africanjhe trädforter: 
Camasfie - tråd , Hex crocea, O- 
lea capeniis och europaea, S'tink- 
hout, Gardenia Thunbergia, 
Bambu, Ciirtiiia. 

Ehuru jag icke kan finickra mig 
dermed, ae ak Bcal lika behaga alle, el¬ 
ler at alle llcola kunna håmta lika nytta 
af denne Journal; få gör jag mig lik- 
vål det hopp, at akid något flial fö¬ 
rekomma, hvaraf hvar och en antin¬ 
gen kan vara road, eller draga någon 
förmon. Och då de Förfta tvånne De¬ 
lar, fom handla i fynnerliet om Gap 
och Hottentotter, et Land och Folk- 
flag, der minfta höfsning och föga 
förädlande af konften ifrån Naturens 
råhet förekommer, icke möjeligen 
kunna blifva få interesfrnte, fom den 
Tredje, hvilken kommer at innehålla 

)o(5 Hi- 
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Hiftorier och Anmårkningar om et 
poleradt folk, fbm eger både Rege¬ 
ring och andre gode inråmingar, 
iämt tåfiar med fjelfve Eiiropeenj få 
hoppas jag, at en benågen Läsare 

icke lårer tililerifva fådant någon min¬ 
dre upmårkfamhet hos mig, utan fjelf- 
va landet och folket, fom icke kun¬ 

nat låmna mera åmne åt en up- 
märklam Kelande, ån det 

verkeligen fjelf ågt. 

Se* 



|edan jag vid Upfala 
år det anfeniigafte inom Riket, 

bragt nio års tid, och til Medicinae 
étor gradens vinnande aflagt de 
_____X* _ 

Confiftorio Academico, refe-rnmet uti 
Stipendio Kålireano, fotu på tre års tid 
ftiger tii 3300 daler Kopparmynt , at 
dermed och de få medel, jag defsutom 
kunde åga, företaga en refa til Paris, 
och at derftådes uti Medicine, Chirur- 
gie och Naturalhiftorie , föka vinna vi¬ 
dare infigter och framfteg. 

1770 (^en 13 Augufti afrefte jag ifrån 
Upfala genom Stockholm, Jönköping, 
Halmftad och Helfingborg til Helfingör, 
dit Hr. Apothecaren Barkenmeijer åf- 

I Del. a ven 



a Refan til Damemark 1770. 

ven gjorde inig fålfkap, fedan han för¬ 
ut vilat mig mjrcken vånlkap under mit 
villande i Hellingborg. 

Den 15 September låmnade jag altfå 
det kåra Fäderneslandet, utan minfta 
tanka, at förft efter nio års förlopp och 
de vidlyftigafte refor uti de aflåglhafte 
iånder, återfe det. Under farten öfver 
Sundet, fågs en ftor myckenhet Skepp 
förbifegiande, fåfom en ftor Skog, el¬ 
ler liggande på defs redd, lik en på 
vatnet flytande Stad, til defs de vid 
Kronoburg betalt den tull, fom af et 
enda Rike pålägges alla nationer, och 
hvari Svea Rike icke kan deltaga för 
defs grundare Stränder, fom årligen 
mer^ och mer ifrån den ftora Sandåfen 
til Stranden vid Hellingborg, genom 
grus, tång QZojiera), och upkaftade 
hafsväxter QFuci^ upgrundas. 

Emedan nu på redden vid Heifingör 
intet Skepp var färdigt til Amllerdam, 
bellöt jag imedlertid, at famma dag med 
en Påftvagn göra en refa til Köpen¬ 
hamn. Vågen dit var ganflca vacker, 
följde til en del fjön åt, gick fedan ge¬ 
nom täcka Bok-och Ekfkogar, famt i- 
genom Djurgården, der intet Ikott vid 
lifsftralf fades få losfas. Vid vågen 

våx- 
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vaxte ymnigt Bellis pevennis, Faleria- 
na officinalis, Cicborimn intybus och 
Hordeum murimm, hvilket fenare våx- 
te åfven mycket vid Köpenhamns ga¬ 
tor. Aileer voro hår, i fynnerhet när¬ 
mare Köpenhamn, planterade vid vågen 
af Caitanie trån, (^JEjculus Hippocafta^ 
mim'^ ganika vackra, med fine nedtii 
vredne ftamroar. Vinrankor voro vid 
gårdesgårdarne icke fålfynte. 

I Köpenhamn befåg jag Botanilka 
Trägården, fom nu ftod under flyttning; 
Holpitaiet, fom tillika med defs Apo- 
thek af förra Drotningen ifrån Enge- 
land fades vara inråttadt och ågde nu 
vid pafs 200 fjuka; famt vidare en och 
annan famiing af Naturalier. » 

Mine Vånner och i Upfala någre år 
förut ållkade Kamerater, Profesforerne 
ZoEGA och Fabricius voro de förfte, 
fom jag upfökte och, fom utom annan 
vånfkap, de bevifte mig, låmnade mig 
fri tilgång tii Botanilka Trägården och 
deras enlkilta Samlingar, i fynnerhet 
Profesfor Fabricius tii fin vackra Sam¬ 
ling af Infeéter. Desfe Herrar hade ock 
fåkert gjort mit viftande i Köpenhamn 
både långvarigare, nöjfammare och för 
mig ånnu nyttigare, dereft icke de varit 

A a nöd- 
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nödfakade, afc eftermiddagen antråda en 
angelägen refa til Slefsvig. 

Gatorne i Köpenhamn voro vid il- 
dan belagde med flata ftenar eller brå¬ 
der öfver vatnrånniiarne, til beqvåm- 
lighet för de gående och väningsrum 
voro åfven under Ijelfva jorden. 

Når jag befett åtilcilligt märkvärdigt 
i Staden, fåfora KongL Slottet, Aca- 
demien. Börsfen, Skepsvarfvet, Fre- 
drikstorg, Hamnarne med mera, ikyn- 
dade jag mig åter tiibaka til Helfingör. 
jag afrefte med en retour-vagn, den 
min vård Herr Gisler fkaffade- mig, 
och fom ikulie föra mig endall: et ftycke 
våg, och fedan beförja mig en Påftvagn 
til Helfingör; men då vi ankommo til 
icke långt ifrån Djurgården, voro alle 
Hårbergen, Vårdshus och Krogar få 
upfylde , Söndagsafton , med Ipelande 
och danfande folk, fom hopetals ankom¬ 
mo från alla kanter, med både fminka- 
de och ofminkade Damer, at jag hvar- 
ken någorftådes kunde få håftar eller 
en kammare at hvila uti öfver natten. 
Och fom mufiken famt det myckna dan- 
fandet, hvars like jag aldrig förr fett 
eller hört, på det högfta oroade mine 
finnen, beflöt jag med min örtbunt un¬ 

der 
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der armen, tii fot vandra derifrån til 
något annat hårberge iångre fram. Men 
ökänd på orten och utan vågvifare, 
vandrade jag viife i Djurgården, til defs 
mörkret öfverföU mig, få at jag vid 
foten af et ftort tråd, bland tama och 
vilda djur, under bar himmel måfte våh 
ja mit lågerftålie. Morgonen derpå, 
ibm var en ganflca vacker och varm 
dag, begaf jag mig åter til fot på re- 
fan, och fant, at den tunga kappan, 
fom natten förut få vål tjånt mig emot 
kölden , nu blef uti ftarka foihettan, 
ganlka befvåriig och tung, innan jag 
forft emot middagsftunden hant til et 
hårberge, der jag kunde få en påftvagn, 
fom förde mig fram tii Helilngör. 

Vid ftrånderne hårftädes fågs tyde- 
ligen, at landet af Tand och hafsörter 
Qucf) upgrundades, ehuru mycket min¬ 
dre , ån på Svenlka fidan, hvaraf fan- 
nolikt fynes, at Sundet redan blifvit 
och med tiden blifver ånnu fmalare. 
Vid ftrånderne funnos någre forter af 
Fucus, T^oflera och Salfola, famt (^My~ 
tilus ediilis') Muflor. Långs efter vå- 
garne voro åtlkilliga vackra Trågårdar, 
prydde ofta med lefvande Lufthus. 

A 3 Hu- 
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Hufen i Helfingör voro bj^gde dels 
helt och hållit af tegel, dels lika fom 
i Halland, af Tegel och Korsverke. 
De månge fpringkållor, fom fiinnos 
ymnige på Stadens torg och flere ga¬ 
tor , voro ibland de vackrafte och nyt- 
tigafte inråtningar, få at man bår gan- 
fka beqvåmiigt ågde vatn , på et ftåi- 
le, der annars fjelfva dyrheten tyck¬ 
tes hafva fåftat fit hufviidfåte. 

Efter ankomften tilbaka til Helfing- 
6r, tråffåde jag innan kort et til Am- 
fterdam årnadt fartyg, kommande från 
Pilan med Spannemål. Jag affeglade 
med det famma, den ig September, i 
HErrans Namn, och låmnade fnart bå¬ 
de Dannemarks och Sveriges kufter nr 
ögnafigte; men en upkommen ftorm d. 
0.1 nödgade ols, at inlöpa i en hamn i 
Norrige, tre mil ifrån Fredricshamn, 
hvareft åfven et Svenlkt Skepp med 
någre andre fants liggande. Bergen om¬ 
kring denna lilla hamn fågo hifkelige nt 
och Strånderne voro bråddjupa. Uti 
vatnet vid ftranden fågs en mycken¬ 
het af fjöftjernor, (^afterier'), fuci, td~ 
vtS, Ispades, kråftor , (^canceres^ och 
andre fjödjnr, Hnmmer QGamtnariis') 
var i ringa vårde. Så dyrt ail ting var 
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i Helfingor, fä god-t köp var derpå har- 
ftådes. På Bergsklipporne växte den¬ 
na tiden endaft Silem rupeftris och en 
Roja, faint (JEmpetrum mgrum) Kråkris. 

Vi utfeglade d. 24 derpå följande 
med god vind; men fingo åter fnart 
motvind med ftorm och regn i flere 
dagar, få. åt vi ej fågo annat, ån regn¬ 
moln , och hafsvatn, fom med fin gröna 
bölja fom tåtafi: fköljde vårt lilla fartyg 
och gjorde defs kulriga däck fiiprigt. 

Hollåndlka Skepsfolkets diet beftod 
måfc af ilarkt födande mat, fom Tur- 
kilka bönor med fot och fur faiice, 
Stockfilk med fenap och potater, bru¬ 
na ärter -ftufvade, gula ärter kokade, 
ftadig gröt af Itora hclgryn med nå¬ 
got fett uti, pudding med flått och fi- 
rup, famt groft Flollåndlkt furbröd med 
fmör och en Ikifva oft. Thé och CalFe 
drickes flere gånger om dagen; Thé 
drickes gemenligen ftarkt, och ftundom 
blandadt med litet falfran, hälft då elakt 
våder vankar; Caffe åter drickes fvagt, 
merendels utan focker, altid utan mjölk 
och grädda. Af bägge flagen drickes 
ymnigt, ända til 10 å 12 koppar hvarje 
gång. Endaft Capitain och jag hade den 
lyckan få dricka det med litet bröft- 

A 4 foc- 
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focker, och afc åta Engellkt Iwetebröd 
tii fmörgås famt risgryns gröt med rus- 
fin och fmör uti. Kott och Flållc åtes 
altid med fenap. Brånvin brukas fål¬ 
lan , om icke någon Lots kommer om 
bord eller det år mycket elakt våder. 
Vin nytjas ånnu mindre. Dricka med- 
fores uti lerkrukor, men drickes ej of¬ 
ta. Torr och ftark mat nytjas fåledes 
måft och den famma tillagad med myc¬ 
ket fett. Om fnyghet och renhet på 
fine fartyg åro de på det högfta måne. 
Ikura och måla nåftan beftåndigt. 

Den I OBober ankoJnmo vi til Hol¬ 
land , der 6n Texel föi'ft vifade fig for 
ofs och en Lots kom om bord, fom fkul- 
le beledfaga ofs til Amfterdam, Hår 
fågs i fjön en, oräknelig myckenhet 
Skepp, af Oftindiefarare, Krigslkepp, 
Veftindilke och fmårre fartyg, fomlige 
ftilla liggande, andre feglande åt alla 
kanter, af mångfaldig ftorlek och utfe- 
ende, at et ovant öga deraf ej annat 
kunde ån förtjufas. 

Når vi d. a kommit til Berger, fom 
år en liten Stad, blefvo vi vid lifsftrafF 
förbudne, at komma til lands, emedan 
Skeppet kom från Pilau och Pållka 
grånfen, famt hölts mifstånkt kunna 

hy- 
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hyfa någon peftfmitta. Oaktadt jag icke, 
fom Pasfagerare kommit med Skeppet 
från Pilan, ntan endaft från Heifingör, 
blefvo likvål mine Coffertar förde i 
land , at hållas i quarantaine, men 
Skeppet med det derpå varande man- 
Ikap, fick affegla til Amfterdam. En 
Fåltlkår kom likvål fornt om bord, at 
efterfe, om alle voro frill^e, och för 
det han gjorde fig den mödan, at på 
fem perfoner kånna pnlfen, låt han rik¬ 
tigt betala lig en fpecie Dncat, för at 
éfvertyga mig och någre fattige matro- 
fer om lit lönande handtverk. 

Under refans fortfåttande til Am¬ 
fterdam uti den få kallade (Zuydzee) 
Söderfjön, förekommo efomoftaft öar, 
bebygde likfom med Ståder, och i ho- 
rizonten fågs likfom Ikogar af otålige 
Skepp och fartyg, fom feglade åt alla 
kanter, och utgjorde den aldravackra- 
fte utfigt. Hafvet vifar hår lin ebb 
och flod, fom vid ymsningen formerar 
långa och krokiga lugn vikar. Hår må- 
fte vi på 18 mils refa förnöta llere da¬ 
gar , emedan vinden var ftiindom al- 
deles ingen, ftundom fvag och ftun- 
dom följde vi ftrömmen åt. Och un¬ 
der det vi fom oftaft lågo ftilla, fysfel- 
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fatte lig Skepsfolket med Ikurande, 
tvättande och målande, ja få, at icke 
en gång hundkojan blef omålad. Un¬ 
der detta hade jag ock det nöjet, at en 
dag fe, et ftort Skepp ,på Cameler fö¬ 
ras ut til Texel, et fått, foxn hår för 
det låga vatnet, njfjas, at ifrån Sta¬ 
den til hafsmjAiiningen utföra de ftörre 
Skeppen. Uti denna fjöviken. fågs för 
öfrigt intet annat, ån ft3/cken af den 
ftora Hafstången (^Zoflera') flytande. 

Den 5 om aftonen framkommo vi 
til den folkrika och präktiga Handels- 
ftaden Amfterdam, fom ligger åt fiöfi- 
dan fom en halfmåne och omgifve.s af 
en fådan myckenhet Skepp och far¬ 
tyg, at den tyckes ofvergå all trovär¬ 
dighet. De ftörre fartyg ligga långre 
ut omkring den famma, fåfom en på 
vatnet fl^fande ftad, i fådan ordning 
med fidorne vid hvarandra, at de ut¬ 
göra likfom en mur och det i flere 
rader, uti en oräknelig mångd, at fjelf- 
va Staden för dem ej kan fynas. In¬ 
om desfe omgifvfes Staden åt fjöfidan 
med pålverk, åfven i flere rader, hvar- 
vid fmårre fart3i"g och båtar kunna lig¬ 
ga, famt igenom deras öpningar och 
bryggor infegla. Så väl åt fjöfidan, 

fom 
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fom in titi Staden, åro nrararne vid 
canalerné af tegel murade, der båtar 
och fmårre fartj^g kunna anlågga. 

Hufen äro öfver alt ganlka pryde- 
lige och nåtte, ehuru ej altid lika be- 
qvåmlige: öfver alt åro de i det når- 
mafte like och reguliert bygde, af te¬ 
gel, fem våningar höge, med tegeltak 
åt fidorne afflutande och framtil en åt 
fidorne trappevis afflutande gafvel, fom 
gifver hufen en ftåltare utfigt, ån då 
taken affluta åt gatan. Under jord år 
gårna en våning, fom nytjas til verk- 
flrad, kök eller ftundom til boning. Fen- 
fterne åro i andra våningen mycket 
höga och i tvånne affåtningar, eme¬ 
dan de tilhöra både forfta och andra 
våningen, fom i en ftor del af de ai- 
månnare hufen likfom fmåita ihop. Inga 
po!'tar åro ut åt gatan, utan ingången 
år genom dörr och vid de ftörre ga¬ 
tor år en vacker trappa, på hvilken 
man upgår til den förfta våningen, fora 
år åfvan jord. Våggarne åro ganlka 
tunna, för den fumpiga jordmäneji och 
fvaga grunden och fem våningar åga 
knappafl: den högd, fom tre våningar i 
Stockholm. Inuti får man ftundom fe 
rum, oftaft gångar och forftugor och 

ej 
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V ej fållan Kyrkor beklådde med porcel- 
iain, i fmå fyrkantiga rutor, famt goif- 
ven belagde med hvit och annor mar¬ 
mor. Hvarje tomt år vanligen finai, 
få at hufen åga få rum, ofta blott et 
enda på bredden, utom de, fom finnas 
i visfa qvarter, der hufen åro mera 
palats-lika. Til alla gator och hus le- 
des vatn och afledes deriffån genom 
finå Canaier vid fidorne til gralvarne. 
I hela Holland nytjas almånt fpifar, och 
kakelugnar årb mycket fåliynte, hvars 
förtråffeliga nytta ånnu år föga kånd 
i Flolland, der ockfå deras almånnafte 
brånfle , bråntorfven lårer vara mindre 
dugelig til deras upeldande, och ej utan 
ail fara för os. Gatorne åro ftenlagde 
midt på med utvald och afläng gråiten 
\gr/tnit^, famt på ymfe fidor med gul 
klink. Det fom år nårmaft hufen, få 
långt fom trapporne utgå, beklådes med 
marraorhåliar, af hvit marmor eller blå 
kalkften. Ehuru all ften til gatlågning 
måfte från andre orter långvåga hithåm- 
tas, får man likvåi icke, på något an¬ 
nat ftåile fe, hvarken få utvalda ftenar 
dertil eller få jåmt lagda gator, utom 
det, at den vid fidorne lagde klinken, 
fom dageligen tvåttas och hålles fen, 
blifver vandraren til fot den behagelfi 

ga- 
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gafte våg, der han hvarken af åkande 
eiier ridande oroas eller med orenlighet 
beftånkes. Hår nytjas ganlka litet hjul¬ 
åkdon och föga af andre, ån Medici, 
fom Ikyndlamt målte befoka flere fjuke: 
de bruka fcora Chaifar med höga hjul, 
och én eller två håftar. 

Öfvertåkta vagnar dragavS af en hålt, 
på Slåpor, hvaraf hvarken hufen Ika- 
kas eller gatorne orenas. På Slåpor 
och dertil inrättade Skottkärror föras 
och kringdragas åfven varor. 

Igenom hela Staden åro grafvar iip- 
tagne, uti hvilka medelmåttiga och 
fmårre fartyg kunna med allehanda va- 
i’or inlöpa til de af tegel upmurade kan- 
terne, inom hvilka trån åro å öm¬ 
fe lidor planterade öch emellan dem 
lyktor uplatte. Grånderne åro fraalare 
och tvårgatorne ftundom ganika trånge. 

Likafom ögat i Amfterdam fysfelfåt- 
tes hos en nykommen med betraktande 
af defs prydeliga bygnader och måi5g- 
faldiga andra åmnen, få fåttes åfven 
örat i förtjusning af de många klåck- 
fpel, fom ifrån nåftan alla torn på Kyr- 
korne och Rådhufet, flere gånger i 
timan låta höra flg. De fpela vid hvar- 
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je femte minut helt kort, vid hvar- 
je qvart långre och vid hvarje tima, in¬ 
nan klåckan flår, et heit ftycke. 

Ibland de förnåmfte cch mårkvårdi- 
gafte bygnader, årRådhufet, fomknapt 
lårer aga fin like; Prinfen-Hof, der 
alla Skepp Ikola angifva fina varor; och 

■ ftora Börfen. Rådhulet år utantil be- 
klådt med huggen fandilen: andra vå¬ 
ningen har inuti en ftor och hög fal, 
bekiådd med flere arter marmor och fi¬ 
rad med åtlkiliige marmorbilder. 

Uti en få ftor Stad, der få mycket 
folk rörer fig, och der få ftor handel 
drifves, kan ej annat vara, ån mycket 
ftojande och fkrikande på gatorne. An 
hörer man en ropa, fom har frukt el¬ 
ler grönfaker, til falu; en annor utro¬ 
par den flik, hon bår, at fåljas. En 
annor , kommer hvarje morgon, laltad 
med tvånne de måft hvitflcurade fåar 
och utropar fin mjölk. An får man 
höra en flarfvig Jude, fom har ^gamla 
kiåder at fålja, uphöja fin röft. An ut¬ 
ropar en käring flt fårfka bröd, och få 
vidare, hviiket alt länder til beqvåm- 
lighet för de köpande, fom vid et få- 
dant rop kunna utfånda en piga, då de 
åftunda något, utan at vidare från aflågs- 

na- 



Åmjieråam 1770. 15: 

nare ftållen behofva håmta fina varu- 
behof. Strax vid min inkomft i Staden 
mötte jag på gatan en karl med Ikram- 
la, fom med fit buller bebodade at ga¬ 
tan flculle göras ren. Hvarje morgon 
ikringköras ftora brådkårror, hvaruti 
åro fiere rum, i hvilke håmtas ifrån 
hufen både alka och annan o|:eniighet, 
fom vid en fådan Formans rop utfåttas 
och fålunda icke, i brift på denna go¬ 
da anftalt, kaftas uti grafvarne, hvaraf 
Ikulle förorfakas upgrundning, elak 
ftank och fjukdomar. 

Öfver alt får man hår fe folket i fin 
frihet, utan tvång och fjelfsvåid. Den 
ene kommer grann, en annan lappig, 
utan at reflexion gores derpå, i hufen 
och i fjelfva Kyrkorne fåtta de fine 
hattar på hufvudet, utan affeende på 
perfoner eller tilfållen. Lika få åger 
hvar månnilka frihet, af hvad nation och 
religion den vara må, at med det han 
iårdt, förtjäna fig födan, endafl: det Iker 
på årligt fått, och hvarken Ikrå, mo- 
nopolier eller enlkilta privilegier ligga 
någon i vågen, at på et eller annat fått 
förtjåna fit uppehälle. Afven fom främ¬ 
lingar löpa hår ingen fara, at vid tul- 
larne blifva vifiterade , mycket mindre 

mifs- 
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luiEshandlade, i et land, der vifligen al- 
deles inga Landtiiilar finnas. 

Dagen efter min ankomft, var Ex- 
fecutions-dag, då flere mifsgårnings- 
mån olfenteligen afftraffades. En Scha- 
vot var tipbygd vid fjelfva Rådhufet, 
pä hvilken åtfkilliga riiades och en blef 
rådbråkad. Under exfecution fåto Råds- 
herrarne, klådde i fin Ambetsdrågt, uti 
Rådhusfenftren, at befe den famma, 
och tycktes det gifva mycken vigt åt 
ftraffet, i det de, fom ranfakat och dömt, 
voro fjeifve nårvande, och icke anför¬ 
trodde utförandet deraf åt en Fifcal el¬ 
ler en ringa Länsman, fom ofta icke för¬ 
flår at rätteligen utföra en exfecution, 
eller kan vara, antingen för eftergifven, 
eller för mycket grym. 

Hos min vård fåg jag et artigt fått, 
at låra barn gå, utan at barnet antin¬ 
gen kunde falla, eller något hjon der- 
vid fysfelfattes; under armarne på bar¬ 
net var fåftadt et ftarkt band, hvars tvån- 
ne åndar voro knutne om en ring, fom 
fördes långs efter på en i taket fåftad 
ftång och tillåt barnet, at af banden un- 
derftödt, gå fram och tilbaka. 

Vag- 
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Vaggan var til hålften tåkt med 
hvålfda bogar, fom tiltåkte. utehollo flu¬ 
gor och låmnade barnet under fömnen 
tilråckeiigit and-rum. 

Den 9 OSloler befokte jag Herrar 
Profesfores Burmannos , fom med 
mycken vänlighet och våniltap emotto- 
go mig. Vid flere dageligen förnyade 
befök, hade jag icke allenaft den lyc¬ 
kan , at få befe och genomgå deras af 
flere fiag ganfiia vackra och talrika Na- 
turaiie Samlingar, famt nytja deras 
kofibara Bibiiothek, i hvilket Herr Ar- 
chiatern v. Linnö fordom, fluteligen 
utarbetade fin Biblictheca Botanica, u- 
tan blef ock dageligen buden til deras 
bord, och anmodad, at genomgå och 
namngifva en hop okande Mineralier, 
Infeéter och Orter, i fynn erhet grås-flag 
och måsfår. Petrificater och Coraller 
voro hår utfökt vackra , och Bibliothe- 
ket, beftående i fyiinerhet af Medicin- 
Ika och til Natural ~ Hiftorien hörande 
böcker, ganfka fullftåndigt. Härigenom 
blef mit viftande i Amfterdam både nyt¬ 
tigt och nöjfamt, och fiadle jag, oak- 
tadt fena höften, icke fkyndat härifrån, 
dereft jag icke varit beröfvad min lilla 
medförda egendom af kläder och böc- 

I Del. b ker. 
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ker, fom i mit tycke både obilligt och 
oförfigtigt, voro tagne at hållas i qna- 
rantaine. Det förekom mig, och kun¬ 
de det visferligen ej annat, oförfigtigt, 
at låta et för påftlinitta mifstånkt Skeop 
inlöpa i hamnen af en ftor och folkrik 
Stad, at låta befåtningen fritt få viftas 
i Staden flere dagar, och fedan åter- 
fånda fartyget med dels inlaftade Ipan- 
nemål, at vid Texel ligga i quarantaine. 
Hade någon fmitta varit om bord, hade 
den utan tvifvel af befåtningen blifvit 
införd och kringlpridd, genom en få 
ovis anftalt. Obilligt förekom ockfå det 
mig, dä ingen på fartyget var fjuk och 
intet tekn til någon påft fyntes om 
Skepsbord, ,at då fråntaga endaft Pas- 
fageraren, fom icke kom med fartyget 
från den mifstånkta orten, defs Coffer- 
tar, at emot alla, vid dylika tilfål- 
len förnuftiga anffalter, vål tilfiutne och 
igenlåfte hällas i quarantaine. Jag be¬ 
klagade vid detta tilfålle den Regering, 
fom i l'å farliga och granlaga mål ofta 
beror af och måfte lita på en dum och 
oförfigtig betjäning. Emedlertid fökte 
jag , igenom Svenlke Agenten , Herr 
Baillekis, hos Amiralitetet, at få mi~ 
ne Coffertar lösgifne, hvilket likvål ej 
annorlunda kunde fke, ån at mig blef 

til- 
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tillåtit, då jag med något fartyg refte 
fj61ed.es til Frankrike, vid förbifarten 
af 6n Texel, afhåmta dein. Jag nöd¬ 
gades fåledes både förändra min refe- 
plan och åfven oflcyldigt vidkännas en 
ftor hop utgifter , både fåfom arfvode, 
för den tid, de flått i quarantaine och 
för deras af hämtande til fartyget. 

Under denne tiden företog jag mig, 
at refa något ikring i Flolland och bele 
någre af defs månge märkvärdigheter, 
Naturalie Samlingar och Trägårdar. 

Den 15 osi oh. åkte jag ut m.ed Pro- 
fesfor Burmannus til en defs Landt- 
gård, belägen utom Amfterdam. Der 
var en vacker Engelik Trägård. Häc- 
karne beftodo af Taxiis, llex, Fngtis och 
Quercus. Ibland dé många rara växter, 
fom nu här blomade, voro Amaryllis 
Ceilanica och Gladiolus triftis. Ibland de 
öfi'ige vildt fatte träden, fågos Kalmia 
latifolia , ^fcuhis pnvia, Clstbra alnifolia 
och Magnolia grandiflora. 

Om aftonen kL g afrefte jag med 
en påftbåt (^Trecbjcbuijt') til Leiden, 
Med fådane påftbåtar refer man almänt 
i Holland , der hela landet år genom- 
grafvit med canaler. Sådane påftbåtar 

B a åro 
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åro ganlka långa och ofvertåkta, at de 
reflinde altid fitta frie för regn och blåft; 
i ena åndan år en Cajuta, Ibm ftundom 
uthyres af Skepparen til dem, fom å- 
ftiinda fofva eller annars vara affides. 
Desfe båtar gå ordenteligen , fom ali 
annor påft, line visfe dagar eller på li¬ 
na visfa tiinar och til line visfe ftållen, 
famt framkomma , altid pä fm utfatta ti- 
ma. Midt pä båten år en maft, ifrån 
hvars topp går et långt tåg, fom fåftes 
vid eh hatt, hviiken dermed drager bå¬ 
ten. Når vinden år gynnande, hisfas 
åfven fegel, och med llyret baktil fö- 
rekommes, at ej båten löper emot kan- 
terne. Så mycket faker, man kan bå¬ 
ra med fig, får man utan färlkild betal¬ 
ning medföra. Så fnart päftbåten var 
vål' kommen i gäng, betaltes frakten, 
fom år åfven få lindrig, fom rekin år 
beqvåm och på intet fått trötfam. 

Den 16 OEioher. Det förftä jag ora 
morgonen företog mig, var at beföka 
Profesför David vakt Roijekt, fom be¬ 
hagade vifa mig fit Capika Herbarium 
och et, fom nyligen blifvit fåndt ifrån 
Ceilon. Åfven få Naturalie-Cabinettet, 
hvars Pr^feétiis var Profesfor Alle- 
MAND. Hortus Botanicus befågs och 

fam- 
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iainlades der af mig många rara vax¬ 
ter til mit lierbarium, famt frön, lökar 
och rötter för Upfala Trågård. Hortus 
Botanicus år belägen vid Academien och 
omgifven med en ftenmur. Den år ej 
fårdeles ftor, men vacker och nått, in¬ 
delad i flere qvax’ter och rik på rara ör¬ 
ter. På trenne fidor år den inftångd af 
Academien, Botanices Profosforns och 
Trågårdsmåftarens boningsrum, Natui^a- 
lie Cabinettet och andre nödige hus. 
Ibland annat fågs hår ockfå et Herba¬ 
rium, fom til nytjande vid Leétioner 
var famladt af alla de orter, fom blifvit 
updragne och blomat uti Trägården. Det¬ 
ta år aitid et bevis på Pi'ofesforns nit 
för fin vetenficap och de ftuderandes 
förkofran. Hos Trågårdsmåftaren Ni- 
coL. Meerbourg befåg jag åfven åt- 
ftilliga vackra famlingar både uti Spiritu 
vini och af Örter famt Infeéter, af hvil- 
ka jag både genom köp och byte be¬ 
kom någre Americanike , och Oftindilke 
Fjärilar. 

Hufen åro hår af lika utfeende och 
bygnad fom i Amfterdam, men ingen 
våning under jorden. 

Perficor och Vindrufvor, både röda 
B 3 och 
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och grona, fåldes nu ofveralt, til deferfc 
pä borden, åfven fom valnötter. 

Academie hufet år delb i flere rum 
eller Auditorier; Cathedrarne åro fniå 
och for de ftuderande åro bånkftolar 
inrättade med pulpeter vid lldorne. 

Bibliotheket var vackert, men tyck¬ 
tes mig ej vara mycket ftort eller pry- 
deligit; defs Catalog var tryckt. Under 
det famma var Anatomie-falen. 

Hos den lårde och nu nog ålderfteg- 
ne Bibliothecarien Gronovius , gjorde 
jag et kärt befök, blef mycket våi e- 
mottagen, och hörde honom ymnigt be¬ 
römma den lårde Asfesfor Sveden- 

KORG, fom för få veckor fedan varit i 

Hoiland och derifrån afreft til Engeiand. 

Sedan befökte jag Råds-Herren 
(Scabimis^ Gronovius, en ganfka artig, 
munter och lård Herre, fom oaktadt fi- 
ne månge göromål , behagade vifa mig 
alla fina koftbara Samlingar af CoroUer y 
Fifkar ^ Ampbihier ^ Fermei^ Infe&ey, Ste¬ 
nar, Orter och Bocker. Flalkorne, fom 
hår förvarade djuren i Spiritu vini, vo¬ 
ro tåkte med en glaslkifva och et rödt 
kitt, af hvars compofition jag åfven fick 
del, hvilket var af den godhet, at Spi- 
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ritus ej fyntes betydande hafva bort- 
diinftat, oaktadt de voro päfyJde för 
fjii år fedan. Denna påfylning bör fke 
oin tbmmarén och ej om våren, at icke 
Infeen må Iprånga glasikifvan. Ibland 
defs Mineralier voro månge StnfFer i- 
från Sverige, dem Herr Gother hade 
Ikickat. Vid jernrnalmerne yttrade han 
fig, det han trodde, at alt det jern vo¬ 
re nativum, fbm drogs af magneten. 

Utom Leiden, befåg jag den vidtbe- 
kante Bloemiften van Hazens Trägård, 
h varifrån til mån ge orter årligen förf ål¬ 
jas tufendtals lökar och blomfter-frön, 
famt updragna bulkar. 

Emot aftonen fpatferade jag til fots 
til Zudvyk, der en Svenfk Trågårdsmå- 
ftare Vittbom bodde, och hos hvilken 
hederlige Landsman jag var ganfiea väl¬ 
kommen, åtföljd af en vågvifare, fom 
tillika bar de vaxter, fom i Leiden vo¬ 
ro upköpte för Upfala Trägård, och 
fom hår lämnades, til defs de nåfta vår 
kunde Ijöledes öfverfåndas. Den ftore 
och prågtige Trägård, fom Vittbom 

hår föreftod, tilhörde en Grefve Hahn 

och pryddes af fine alleer, häckar, dam¬ 
mar, grottor, engellka lufthus, vatn- 
konfter , chinefilka tempel och broar 

B 4 med 
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med mera. Omkring den behofdes in¬ 
gen annan mur, ån de djupa och vatn- 
ftilla grafvar, fom hår almånt göra ilcil- 
nad emellan egendomar och ångar och 
ofver hvilka ej en gång de i bet gåen¬ 
de kreatur fimma. 

Den ig OBohev om morgonen, fort- 
fatte jag refan härifrån til Hag, åfven 
til fots. Vågen var tung och fandig, 
men angenäm med ftora grafvar eller 
diken på fidorne, prydd med plantera¬ 
de trän eller klipt fmå llcog, famt ora- 
gifven med de tåckafte landtgårdar. Vid 
vågen ftodo Populus alba, Betida alnus ^ 
Sbnrtiuni fcopnrium , Genifta gevmanicn, 
P halar is arunåinacea med flere. På Vårds- 
hufen, fom ej voro få glefe, fants til 
förfrilkning 61, vin och öfveralt mjod. 

Det Furfteliga Slottet, utom Hag, 
fom åger en vacker Trägård, gick jag 
förbi; dock innan jag kom. fram til Sta¬ 
den , befåg jag Hoi^tus Medicus, fom 
var nog liten , men ågde någre fynner- 
ligen fållfynta växter. 

Hag år en vacker Stad, hvars hus 
åro' mycket mera breda, ån vanligt i 
Holland, mera liknande hufen i Stock¬ 

holm 
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holm eller Paris, och med taken fram- 
til afjflutande, utan gafvel. 

Torgen åro anfenligen ftore och pryd¬ 
de med planterade Trån. Jag bodde 
hos en Svenflt ifrån Calmar, vid namn 
Vallman, i hvars hus jag fick fe en 
Svenlk Kakelugn. 

I hela Holland eldas annars uti Spi- 
far och det med bråntorf. Intet fpjåll 
nytjas, och tro de dem, få vål fom 
Kakelugnar vara mindre nyttige i et 
fuktigt land. Invånarne inbilla 11g vål, 
at de deraf ftulle blifva mera plågade 
af Gikt och Rheumatifmer; men råtta 
orfaken torde vara den, at ved felas 
eller år ganlka dyr i hela landet, och 
at Kakelugnar ej få beqvåmiigen kunna 
eldas med torf. Bråntorfven fåljes dels 
timtals dels efter antalet; den ofar e- 
lakt, likfom fett, få at en ovan får 
ondt i hufvudet och våmjes dervid. Den 
år Ikuren i aflånga rutor, kålar lång- 
famt och brinner ej; antändes i början 
med fmå ftickor och antager ftark hetta. 

Om aftonen klåckan half fyra, åter- 
refte jag med en packbåt til Amfter- 
dam, dit jag anlände morgonen clerpä 
klåckan fex. Når båten någon gång ftad- 

B 5 na- 
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nade vid Vårdshufen, kommo mång- 
lerfkor och utbodo bröd, fifk och an¬ 
dre varor. 

Den våg man refer omellan Hag och 
Anifterdam, år obefkrifveligen atigenåm, 
för de många Landtgårdar, fom ligga 
vid hvarandra, på ymfe fidor om Ca- 
nalen och prunka med fine prydelige 
Trägårdar och infthus. Bedera tåcker 
ftiindom hela våggarne af hufen och 
buxbom formeras af Saxen i tufende 
olika Ikapnader, af djur och pyramider 
famt håckar på många fårlkilfca fått. 

Under det jag nu våntade på Far¬ 
tyg, fom Ikulle afgå til Rouen, befökte 
jag dageligen Profesfor Burmans hus 
och nytjade defs lamlingar och Biblio- 
thek. Jag fant hår, hvad obelkriflig 
nytta det har med lig, at en Lårare i 
vetenlkapen, har fit Bibliothek få nåra 
til hands, åger få lått och fri tiigång til 
de-t faJTima, får rangera det efter den 
anledning vetenftapens åtlkillige grenar 
fjelfve fordra och med Audtorers be- 
Ikrifningar och figurer jåmnföra de åf- 
ven bredevid varande Naturalie Samlin¬ 
gar , hvarvid icke en och annan bok , 
utan ftundom hundrade auftorer behöf- 
va på en gång rådfrågas och jåmnföras. 
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De ftörfta Bibiiotheker blifva altid iMå- 
dant hånfeende mindre nyttiga, fom öp- 
nas och vifas endaft på visfa dagar; 
fom ofta ftå under en enda Bibliotheca- 
rii npfigt, fom ej lårer kunna interesfe- 
ra fig för böcker i alla vetenlkaps-gre- 
nar lika; fom ej altid åga tiyckte Cata- 
loger; der ej altid den mångd af böc¬ 
ker får håmtas, fom nödigt vil vara; 
och der afhåmtningen aldrig åndå Iker 
utan omgång och mycket befvår. Den¬ 
na beqvåmlighet och hufvudfakeliga nyt¬ 
ta har derföre i alla tider gjort det til 
en nödvändighet för Lårare, at fjelfve 
efter råd och lågenhet förfe fig med Bi- 
bliothek, och vifat, oaktadt alt det, fom 
fåges om de ftoAm och vidlyftiga Bi- 
bliothekers inråtning och förmenta nyt¬ 
ta at fakens natur åndock annorlunda 
kråfver. Ibland de månge fålfynte böc¬ 
ker hår funnos, voro Rumphii egenhån- 
diga figurer , gjorde af Rumphius So¬ 
nen, på Amboina, uppå Snåckor och Fi- 
fkar, uti ftor folio, illuminerade: Pe- 
TiVERii originella figurer på orter: Me- 

RiANAS illuminerade fjåriiiar: Rumphii 

Planta3 Amboinenfes illuminerade, med 
flere. Afven genomgick jag och noga 
granfkade defs flere Herbarier från öftra 
och våftra Indierne famt Africa och i 

fyn- 
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fynnerhet Hermanni och Oldenlan- 

Di, fom voro i .bocker inhåftadCé Och 
då jag hårvid både utredde och beikref 
åtikiiiiga örter af de ftörfte genera, fom 
Ixia, Erica ^ Afpalathus ^ yttrade Profes- 
for Burmaktnus fig vela förfkaffa mig 
tilfåiie, at få refa antingen til Surinam 
eller til Caput bonm Spei, pä Hollåndfic 
bekoftnad. Jag bet5^gade min tacklam-^ 
het emot honom på det högSa, för den¬ 
na fin ynneftfulla välvilja emot mig, för¬ 
klarade mig nöjd, at på någre års tid 
företaga en fådan refa, och förundrade 
mig deröfver, at han i denna delen, 
kunde åga få ftort förtroende til en 
främling, fom blott någre dagar haft til- 
fålle at blifva känd. Han betygade mig. 
då, at han alt fedan den tiden , han fjelf 
tilbragt en fommar i Sverige vid Upfa- 
la Academie, hade fattat mycken kår¬ 
lek til Svenlka Nationen, och atjagbe- 
fynnerligen fallit i hans t3^cke, då han 
niårkt, med hvad färdighet jag namngif- 
vit, utredt och belkrifvit en myckenhet 
af defs okande naturaiier, hvaröfver 
han, efter defs egen utfago, fallit i 
förundran. 

Profesforen beklagade tillika, at lö¬ 
nen vid defs Profesfion var få liten, at 

den 
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den åtgick blott til årlig hushyra och 
at han laledes nödgades loka fit under¬ 
håll i en vidlyftig Medicinflt Praftik, 
livarigenom han drogs från det Stu¬ 
dium, fom han hade mera tycke före 
och egenteligen hörde til dels Profes- 
fion. Jag gratulerade hårvid i mit fin¬ 
ne de Profesforer vid Svenlka Acade- 
jnierne, fom icke behöfva dela fin tid 
til omforgen för lin utkom!!; och draga 
den från fine vetenlkaper och ungdo¬ 
mens undervisning. 

Jag befåg ockfå denne tiden Hortiis 
Medicus, och de flere Holpitaler, fom åro 
inom och utom Amfterdam. Botanllka 
Trägården ligger vid Ildan af Staden, år 
ftor och vacker, har flera Hora Orange¬ 
rier och Drifhus famt myckenhet af Suc- 
eulenta och Caplka våxter. Stora Ameri- 
canfka Aloen QAgaue americ/ina') ftod i 
full bloma och befågs dageligen för pen¬ 
ningar. För Nolbcomium inom Staden 
var Profesfor BurmANNus Sonen re¬ 
dan utnåmnd til Praefeftus, i fin Herr 
Faders ftålle, fom på fin höga ålder be- 
höfde någon mera ledighet. Hår fades 7 
å 800 fjuka underhållas, utan betalning. 
Merendels lågo tvånne fjuka Frun- 
timer i hvarje fång, fom hade fin nu¬ 

mer 
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mer på fig. Vid vifiten om morgonen 
antekiiades den fjukas numer på en 
tafla och de Medicamenter den dagen 
ikuiie brukas. Hofpitalets Apothek var 
nåra deriiitil inråttadt. Det få kallade 
Påfthufet ligger något utom Staden. 

Luften var denne tiden, i det låg- 
låndta Holland snycket fuktig och ofund. 
Intet här kunde utan nålar ligga frife- 
radtoch inga örter torkas, utan med be- 
fvår framför elden. Luften fåg tjock 
ut, fom i en badftuga, det regnade ofta 
helt fint och ej fållan upfteg en tjock 
dimba, fom gör, at mången oförfigtig 
då faller i grafvarne. Stundom får man 
fe en tjock dimba häftigt upftiga och 
når den , efter kort tid finåningom ned¬ 
faller, ler man i förftone af folket på 
gatan endaft hufvuden, fedan halfva 
raånniflcor och få vidare, et phaenome- 
ne, fom år ganlka befynnerligit. Flufs- 
Febrar (^Febres catnrybales') började ock- 
få nu upkomma och biifva almåhna. 

Fruntimer af mindre anfeende, bru¬ 
ka den kalla tiden, upeldad torf i et 
fyrfat, infatt i en med flere hål förfed 
låda, hvilken de ftållä imder kjortlarne, 
at dermed värma lig. 

Som 
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Som Holländare almånt mycket rö^ 
ka tobak, får man ockfä fe i de måfte, 
iiiai''t fagt alle hus, på bordet et koppar 
kåril med torf-eld, för at antända pipan 
och en Ipotkopp med breda kanter och 
trång öpning, at Ipotta uti, för at bi¬ 
behålla rena golf. 

Emedan dricka ej fä almånt drickes 
i Holland, nytjas hår mera både Caffé 
och Thé, at fläcka törften. CafiÖ dric¬ 
kes vanligen om morgonen med mjölk 
och bröftfocker, hvaraf en bit tages i 
munnen. Bönorne brännas i Ståderne 
uti cylindrar eller på ftenkåril. De brän¬ 
nas litet och Cafféet drickes fvagt, famt 
många koppar hvarje gäng, ofta utan 
både mjölk och focker. Thévatn drickes 
hälft eftermiddagen, ftundom utan, ftun- 
dom med mjölk och bröftfocker, åfven 
i ymnoghet til flera koppars mängd. 
Om bord draks ftundom om qvällarne 
mjölk och vatn ihopblandade, hvaruti 
infunderades The eller Salvia och litet 
ftött focker uplöftes. 

Soppor nytjas föga, utan lefver man 
hår mera af ftadig mat, gröiftaker, fifk 
och kött. Filken år hår mera almän 
föda och minft dyr. Köti^åtter brukas 
mindre, fom gjerna falla fig mera dyra. 

Vid 
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Vid hvarje måltid hos medelmåttigt folk, 
åtes gjerna fmorgås af två flags bröd, 
&urit uti fldfvor med oft på. Salt-mat 
brukas icke mycket. Rivier-fiflc, fom 
gåddor och aborrar, år både fålfynt och 
dyr. Jordpåron och fiilc, år de fattigas 
förnåmfta föda. 

Fruntimren bruka alla fmå ftyfkjort- 
iar och många en pung vid fidan med 
et ftort iilfverlås. 

Den 16 O&oher gick jag om bord på 
et Hollånd&t fartyg, årnadt til Rouen, 
Hår i hamnen fågs, huru med båtar da- 
geligen infördes til Staden både mjölk,, 
grönfaker, frukt och andre varor, at 
fåljas. 

Den I Novemher afieglade jag ifrån 
Ämfterdam, och ankom den 5 derpå 
följande til Texel, der jag omfider ge¬ 
nom Commisfarien Rosebom i Ausgell, 
hvareft alla til Ämfterdam kommande 
och der ifrån affeglande Skepp Ikola cla- 
rera, omfider återfick mine tvånne Cof- 
fertar, fom på et af de hårftådes å 5^m- 
fe fidor liggande qvatantains fartyg, fle~ 
re veckor varit uti et ganlka onödigt 
och godt förvar. Jag refte at afhåmta 
dem med en forvagn, fom aldeles lik- 



33 Holland 1770. 

liade de Danika, med fin krok framtil. 
Oen var omgifven med vallar, af hoplagd 
(jZoflera') tång. Vågen gick ikring öen, 
var iiphojd och följde hafskanten åt, 
famfc var denne årstiden af regn til le*» 
ran nog upblött. 

Denna öen, likafom en ftor del af 
Flolland, fågs tydeligen ligga under bry-^ 
net af hafsvatnet, hvars intrångande 
och öfverfvåmmande hindras af de koft- 
famme upkaftade vallarne, til hvilkas 
vidmakthållande otroligen ftora pennin- 
ge-fummor årligen anvåndas. 

Vatnet år det Element, fom gör fjö- \/ 
farten, få utom, fom inom Nederlån- 
derne vig och beqvåmlig, fom gör Hol- 
låndike ångarne få gråsrike och bördige 
och fom år grunden til all landets rike¬ 
dom och välmåga; och detta Element 
år juft det famma, fom fordrar få ftar-» 
ka och koftfamma förmurar och flus- 
far, fom ofta vid ftarka vindar och ftor- 
mar från nordvåft, bryter fig igenom, 
gör ofverfvåmningar, fåtter Land och 
Ståder, til en del under vatn och injagar 
invånarne ftörfta förlkråckelfe. 

Sjelfva jordmånen år fållan hård och 
falt, utan lös och fumpig. Man kan 

I Deu. c med 
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med ikål derfore fåga, afc knapt något 
land år i 11g fjelf af naturen mera o- 
rent; men igenom konft och öfverdrif- 
veii flit upftådadt åger det i nåthet och 
fiiyghet ingenftådes fin like. 

Jag hvilade öfver natten uti en by, 
gent emot hvilken vårt fartyg hade 
ankrat. Muflor (^Mytiius') och Oftron 
QOflrea edulis') ^ fom jag på bord flere- 
ftådes i Amfterdam fäg vara til falu, 
åtos hår både rå och kokte med åttika, 
olja och peppar. Dä Mytthis edulis, hvil¬ 
ken ymnigt hämtas hår vid kufterne, 
åfven fom annorftådes, kokas med vatn, 
at Ikalen öpna fig, och åtes med en föt- 
fur Sauce, år den både födande och våk 
fmakelig. Når Skeppet låg för anka¬ 
re, gingo matroferne om qvållarne til 
lands, at håmta hela åmbaren fulla der- 
af. Spanflc lök, Ikalad och kokt åto 
matroferne ftundom i ftållet för bröd til 
årfcer eller annor mat; och oaktadt de 
annars på fine fartyg hålla all ting gan- 
Ika fnygt och renligt, fågos de nu va¬ 
ra ganJka otåcke i fin fpisning, i det, 
de grepo i maten med fingrarne, fom 
icke voro få fårdeles rene, utan af tog- 
verkets handterande få tjårige, at de 
tycktes våi förvarade emot all flags röta. 

Den 
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Den 13 November, under det vi ånnu 
lågo for ankare, var det om aftonen helt 
lungt och et forlande hördes utifrån haf- 
vet, då vatnet fteg up emot landet. 
Vatnet fågs ockfå glåntfa liklbm eld, 
eller liknade månfkenet, men endaft 
då det rördes, fåfom då man kaftade 
något eller med ådrorne roddes, hvil- 
ket utgjorde et förtrålfeligen vackert 
phcenomene. 

Den 15 utlupo vi från Texel med 
god vind, men om natten upkom en 
ftorm, fom hölt uti til den 17, då vi 
voro midt för Douvre och Calais i Ca- 
nalen, och fågo tvånne fyrbåkar från 
Engelllca landet. Stormen med motvind 
var emot Ilutet få ftark, at flere fegel 
blåfte fonder och ymnigt regn föll. 

Den 18 fågs Franfka landet mycket 
högt och vinden var foglig och god. 

Den 19 feglade vi helt nåra intii lan¬ 
det på et ftenkafts afftånd. Det var 
mycket brant, ftundom i uddar utlkju- 
tande, och tycktes beftä af kaik med 
röda flammor. Mot middagen ankom- 
mo vi til Havre de Grace, der åtlkilli- 
ge Skepp lågo i den ftora viken, fom 
landet der formerade. Af det myckna 
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falta vafcnefc, fom flagifc ofver Skeppet 
och förorfakat Matroferne våta fotter, 
fvålde efteråt fotterne up och fingo hår 
och der ftora blåfor, hvilket ait de bo¬ 
tade endaft med påfmordt brånnevin. 

Den 20 November, begaf lig Capital- 
nen til Havre de Grace,. för at få et 
Sundhets bref, (Lettre de Sante) famt 
en Lots om bord. 

Staden ligger vid fiiitningen af en 
hogd emellan kullar. Den år ej myc¬ 
ket ftor, men vacker och vål belågen 
famt har en vacker hamn, dereft nu 
lågo vid pafe 150 fartyg inom murarne. 
Utanföre lågo i quarantaine någre Flam- 
burgare fartyg. Dagen derpå afieglade 
vi härifrån och innan middagen kommo 
vi til Quillebeuf, hvareft Seineftromen 
utlöper i hafvet. Hår kom Tulbetjåning 
om bord, at förfegla Skeppet och en 
Lots, fom ledfagade ofs til Roiien. Tvån- 
ne fartyg lågo hår i ftrömen nedfånk- 
te, hvaraf endaft mafttopparne fyntes. 
Vatnet var af kritan helt hvitaktigt. 
Mot aftonen kaftades ankare vid en by, 
Vilcair, emedan floden då var ofs emot 
och vinden afftadnade. Från mynnin¬ 
gen af den i många bugter gående Sei¬ 

ne- 
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neftromen til Rouen, fades vara 30 Fran- 
Hca mil och ofver land endaft 10. 

Den 23 Nov. åtföljde jag Styrman¬ 
nen til lands, der leran vid ftrånderne 
gjorde det mycket fliprigt och blött och 
under åbben blottades ganfta långt ut. 

Böhderne bodde hår tått ut med 
livarandra och deras ågor voro^lkilde åt 
endaft med lefvande hackar af Aple och 
Pårontrån, Hagtorn, (Cratagus oxyacan- 
tba), Evonjmiis och Pilar {Salices), emellan 
hvilka Rofenbufkar QRoJa) och Björnbär 
(Rubus cafius') ftodö famt Hedera flingrad 
ikring tråden. Jag önlkade i mit finne, 
at Sverige en gång kunde komma få 
långt, at lefvande håckar åfven Ikilde 
Landtmannens ågor åt , at de flicogödan- 
de oråknelige och koftfamme gjerdes- 
gårdar en gång blefvo utdömde och o- 
fynlige, och at valhjon blefvo inrättade, 
at följa de hjordar, för hvilkas fkull få 
dyra och otroligen många hågnader Iko¬ 
la hållas. Upmuntrades och fredades då 
tillika trädplanteringar, Ikuile landet fnart 
kunna blifva et jordilkt Paradis. Frukt¬ 
träden ftodo planterade i ordentliga ra¬ 
der. Et ftop Cider koftade hår endaft 
tre ftyfver (ib/y) och åplen köptes för 
ganlka godt pris. Cider gjordes hår på 

C 3 det 
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det fått, at åplen fondermaldes i en rund 
och utholkad Machin, af en trisfa, fom 
i den vreds omkring; de föndermalne 
åplens faft oftes fedan pä en halm-råfta 
och pråsfados, hvarifrån den nedrinnan¬ 
de (aften emottogs i et kar. 

Hufen voro bygde af korsverke och 
lera. Landtmannen brukade hår trålkor 
med fåckor uti eller halm. 

De vilda örter fom våxte här, Voro 
Dan CHS c ar ota (Morötter), Bellis (Tu- 
fendlkön) , Senecio, Mentba, (Mynta) , 
Betonica och Fifcuni (Fogel-lim.) Helix 
bifpida fants pä tråden. 

Om aftonen, då vi kommit til fåda- 
ne ftållen, der floden omgafs af höga 
kullar och vinden afftadnade, drogs far¬ 
tyget upföre floden med et tog af fyra 
eller flere håftar, fom bönderne villigt 
uthyrde. Då vi närmare upkommit emot 
Rouen, fyntes flera öar formera fig i 
floden. 

Den 2.5 Novemher emot middagen an- 
kornmo vi til Rouen , en tåmmeligen 
ftor och befåft ftad, Hufen åro dels af 
ften, dels af korsverk. Det der varan¬ 
de Kloftret var mycket långt och ftort. 
Fartygen iågga hår an ånda intii bryg¬ 

gan. 
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gan, midt fore Torget och Borfen. Den 
ena börfen, fom år öpen och nytjas en- 
daft vid vackert våder, år inftångd med 
järngaller och nytjas ofta, at fpatfera 
uti. Den andra Börfen ligger in uti 
Staden. Befökare-bodar ligga hela ga¬ 
tan utåt hamnen planterade och ingån¬ 
gen til Staden ifrån hamnen år genom 
portar, fom ftångas om aftonen kl. 9. 
Hufen åro mycket tåckte med takflltiffer. 
Håftarne voro hårftådes fmå och fprun- 
go illa. Bagge könen redo pa dem och 
ofta en på baken. Stundom hade håftar¬ 
ne på fig ftora och oviga felar, ofta 
pryddes de med franfar och bjålror. 
För ftora och oviga kårror, fom hår 
måft brukades, fpåndes fyra til fem hä¬ 
ftar å rad, Åfnor brukades hår ganlka 
mycket och af dem voro ftundom flere 
å rad fpånde för de ftora kårrorne och 
utfirade med bjålror, fom gjorde en o- 
behagelig mufik. 

Ehuru hår ånnu ej var mycket kalt, 
hade invånarne redan lagt 11g til våftar 
med ludit foder. 

Kakelugnar nytjades almånt i. hufen, 
men helt olika de Svenfka. De voro 
antingen af jårn eller porcellain, fmå, 
med lång jårnpipa, utan fpjål. Ståilas 
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meråndels midi* i ruraet och utflyttas 
oln våren. Eldas med fmå ved, iipvår- 
ma rumefc inom en fjerdedels tima, 
men afkylas fnart; i fynnerhet bidra¬ 
ger jårnpipan mycket dertil, fom vid 
ftark eldning glödgar. 

Köpmansbodar och en del verkftå- 
der voro öpne bygde, altid i nedra vå¬ 
ningen. Det kunde ej annat ån före¬ 
falla mig både underligt och löjeligt, at 
höra Borgare och Bönder almånt tala det 
på andra ftållen förnäma fpråket, famt 
fe Pigor klådde, fora Fruar med Rob- 
deron, upfatt mösfa och trå&or. 

Springkällor voro hår och der inrät¬ 
tade til folkets beqvåmlighet vid vatn- 
håmtning. 

Hos Botanices Profesforen Herr 
PiNARD aflade' jag befök och befåg defs 
Herbarium, fom var bundit i knippor 
och upftålt på hylla. 

Botanilka Trägården ligger vid än¬ 
dan af Staden, år ej fårdeies ftor, med 
en rund dam midt uti, indelt i två qvar- 
ter och har et Orangerie, fom år afdelt 
i tre rum, ej mycket vackert. 

To- 
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Tobak var hår det fvårafte contra- 
band och vid Galers ftralF förbudit. AU 
tobak på fartyget blef genaft anteknad 
och vål förvarad, fä at befåtningen, 
fom ej kan lefva utan denna vederftyg- 
geliga örten, hvar vecka utbekom en- 
daft få mycket,,den förbrukade. 

Caftanier fåldes ofver alt och voro 
rått ftora ; de ätos fedan de förut i 
pannor blifvit ftekte, och ftiindom med 
tillagt fmér. 

Fen ag fördes mine faker til påfthu- 
fet och för dem, fedan de blifvit vågde, 
få vål, fom for min egen refa med Ca- 
rosfen til Paris betaltes nu genaft, frak¬ 
ten med en Louis d’or. 

Fen 29 November klåckan 4 om mor¬ 
gonen, då Stadsportarne öpnades, blef 
mig bådadt, at påftvagnen fkulle afrefa, 
i hvilken jag nu blef enfam refande. 
Den var. få ftor, at tio perfoner kunde 
rymmas i den, kördes med fyra par hä¬ 
ftar och var laftad med faker både fram- 
och baktil. Kölden var nu ftark med 
dimba, rimfroft och is på vatnet. Tråd 
voro planterade vid vågarne, fom voro 
ganlka breda. Når vagnen kördes ut- 
före någon backa, låftes et af bakhju- 
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len med en jernkedja. Af den ftarka 
gnidningen (frttlion^ rökte det af hju¬ 
let. I alla backar låg myckenhet af blå 
och gula flintor. Hufen under vågen 
voro bygde af kalk och flintftenar. 

Klåckan lo eller ii kom jag til et 
Vårdshus, der middags-måltiden var til- 
reds och håftarne ymfades. Klåckan 8 
eller vid pafs 9 om aftonen kommo vi 
til et annat Vårdshus, hvareft togs natt- 
hårberge. Jag blef hår emottagen af 
vården med ftol, medelft hvilken jag 
lyftades utur vagnen. Under en fådan 
tre dagars refa for jag igenom flere ftå- 
der, fom ofta voro befåftade. Uti hår¬ 
bergen under vågen kunde man antin¬ 
gen fpifa vid et dukadt bord ihop med 
flere gåfter, för en vifs betalning, el¬ 
ler ock vålja fig i köket fjelf de råtter 
man åftiindade, då man fick et litet 
bord får&ilt dukadt och hvar portion 
betaltes. I alla Vårdshus måfte man be¬ 
tala drickespenningar ( (juelt^iie chofe pour 
le gnvgov') i fynnerhet för det man våk¬ 
tes om mornarne, då påftvagnen Ikul- 
le afgå- 

Mil-på!arne voro af flen med et kors 
på, och Fjerdingsftolparne af trå med 
kopparplåt. Vid Kloftren var ej rart, 

at 
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at råka gåsfar oeh andre ' tiggare, fam 
låfte Fader vår på latin. 

Håckar fågos hår och der formera¬ 
de af Rubus, hvilke vål voro taggige, 
men ej tåte. 

I Decemler klåckan 10 ankom jag 
til Paris, Sakerne laftades ftrax af 

vagnen på påfthusgärden och vifitera- 
des. I granfkapet hyrde jag en kam¬ 
mare, at deruti inflytta mine faker, til 
defs jag fått ikafFa mig husrum nårmare 
intil Hofpitalerne och Academierne inuti 
Staden. Och fora jag af Herr Asfesfor 
Ribe hade addrefs til defs fordne vård, 
Monf Berth, upfokte jag honom ge- 
naft, fick rum derftådes och låt famma 
éftermiddag ditflytta mine ColFertar, 

Af Landsmån upfokte jag derpå Herr 
HESséN, fom hade den godheten for 
mig, at meddela mig åtlkilliga nyttiga 
och nödiga underråttelfer; och famma 
dag befåg jag det vackra och nåtta Ho- 
Ipitalet Charité. 

Morgonen derpå, helt bittida, åt¬ 
följde jag min vård til ftora Hofpitalet 

Ho- 
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Hotel Dieu, hvilket federmera blef det 
ftålle, fom jag dageligen befokte, och 
der altid tilfålle gifves, at låra nagot, 
antingen vid de mångfaldige Chirurgi- 
ike Operationer , fom der ike , eller an¬ 
nars vid de fjukas Ikjötfel. 

Sedan hålfade jag på tvånne Lands¬ 
man, fom hår viftades for at perfeétio- 
nera fig i Chirurgien, nemligen Her¬ 
rar Rudolph och Lucke, hvilkas be- 

kandtikap jag anfåg for mig få mycket 
mera angelägen, fom vi ågde gernen- 
famma ftudier. Jag erfor ock detta i 
längden, ty fonx de redan någon tid 
fornt viftats hår, fick,jag af dem åtlkii- 
lige underråttelfer och addresfer utan 
moda, då en främling annars hår, i en 
få vidlyftig Stad, kan viftas långe nog, 
innan han efter hand lårer kånna ocli 
vårdera alla de tilfållen, fom hår gif- 
vas, at i fin vetenflcap forkofra fig. De 
tilbödo fig, at eftermiddagen göra mig 
följe til de tvånne fornårafta Hofpita- 
lerne Hotel Dieu och Charité; ocli då 
de hörde, at jag redan fedt dem, yt¬ 
trade de fin förundran deröfver, at jag, 
fom ånnu ej varit 24 timar inom Paris, 
redan fedt dem och annat mera på få 
kort tid, famt fpådde förut, at jag ej 

Ikul- 
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ikulle underlåta, uttaga valuta for de 
penningar jag hår tänkte depenfera. Ef¬ 
termiddagen befågs åtlkillige Cathollke 
Kyrkor, och ibland dem äfven Notre 
Dame, efter hvilken Upfala Domkyrka 
blifvit upbygd. De måfta Catholfka 
Kyrkor åro i kors bygde på famma fått; 
men åro ofta ånnu vackrare och inuti 
utan bankar. Trenne unga flickor fto- 
do for altaret i Flotel Dieu Kyrkan och 
fongo ganllca vackert, hvilket jag fe¬ 
dan flere gånger åfVen annorftådes ob- 
ferverade. 

Den a December fkedde Procesfion i 
Hotel Dieu, hvilken vanligen anftålles 
den förfta Söndagen i hvarje månad. 
Både Nun-nor och Munkar, fom hår 
betjäna de fjuka, voro vid detta tiifålle, 
klådde i hvita kläder med fvarta’kappor 
och buro långa ljus i hånderne. 

Min ankomft och adrefs rapportera¬ 
de vården til Lieutenant de Police. 

Den 9 December beviftade jag Guds- 
tjånften i Svenfka Hotellet, der prådi- 
kan hölts på tyfta. 

Kort derefter hade jag tiifålle, at 
upvakta då varande Svenlke Miniftern, 
federmera Hans Excellence m. m. Herr 

Gref- 
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Grefve Creutz, hvilken få vid detta 
tilfålle, fom under hela den tid, jag vi¬ 
ftades i Paris, altid bevifte mig mjm- 
ken ynneft; fom fedan efter någre års 
forlopp, igenom en Stor KONUNGS 
Nåd, Ikulle befordra min lycka och hvars 
minne hos mig i et vordnadsfult och 
tackfamt broft ikal beftåndigt förvaras. 

Den 14 December befåg jag kloftretSt. 
Genevieve, tillika med defs Bibliothek, 
Naturaiie Cabinet och vackra Trågård. 
Bibllotheket år i öfra våningen, bygt i 
kors, med hjdlor ikring alla våggar och 
under fenfterne. Bokhyllorne åro för- 
fedde med dörrar flåtade med ftåltrå, 
och lås. Böckerne åro numererade. Mel¬ 
lan hvar hylla år en bild af någon Mo- 
narch eller Philofoph, Bibliotheks ru- 
met öpnas alla Mån-Ons-och Fre¬ 
dagar eftermiddagen från kl. 2 til 5. 
Böcker utlånas ockfå härifrån utom Bi- 
bliotheket. På fidan år Antiquitets och 
Natural Cabinet, i tvånne rum: hår fes 
åtikillige Amphibier och Fiikar upftop- 
pade, Mumia, Mineralier, Conchylier 
och Coralier, men i fynnerhet en ftor 
hop Antiquitets faker, alt inom lås och 
dörrar af flåtad ftåltrå. Trägården år nått 
med artiga ritningar af kiipt Buxbom. 

Den 
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Den 24 Decemher eller Jul-afton be- 

fåg jag Catholika Gudstjånlten, foni nu 
i alla kyrkor nattetid firades med mån¬ 
ga Ceremonier; Kyrkorne voro våi il¬ 
luminerade med Hora ljus i kronorne. 

At icke låta någon tid fåfångt gå 
férbi, utom det Hofpitalet dageligen 
en gång, ftundom tvånne gånger be- 
föktes, engagerade jag mig genaft vid 
Anatomilka Disfeéfioner hos Monfieur 
Du Mas , Chirurgus uti Hotel Dieu. 
Och under det jag flitigt befökte de 
almånna forelåsningarne i [Samt Co- 
me') Chirurgiika Academien, Medicin- 
flca Academien (Jicole de Medicine), Bo- 
tanilka Trägården Q'jardii7 Roijal) och 
Phyfiflca Auditorium (JSoUege Navale') 
förfummade jag ej, at åfven privatim 
nårmare låra Anatomien, Chirurgien och 
Accouchementerne. Anftalterne och in- 
råtningarne at låra alla desfa delar, åro 
både många och fortrliFeliga: de låras 
icke eller alla på en gång , utan efcer 
hand, få at både Profesfores, foni al¬ 
ternera med fine Leétioner, kunna åga 
månge Auditores och de ftuderande ej 
éfverhopaS med for mycket på en gäng. 

Vintermånaderne låfes förflr Anato¬ 
mien; fedan Chirurgiika operation ern e ; 

Der- 
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defefter låfas Cliémien, Acconchemen^ 
ter och långre fram mot fommaren Bo¬ 
taniken , Pathologién och andre Veten-- 
ftaps delar. Ingen ting låfes blott Theo* 
retice, utan Praétice tillika. Och utom 
publique Leétioner, iåfa de måfte Pro- 
fesforer och Ådjiinöter tillika privatini 
och ftiindom åfveii gratis. 

Vid nåftan alla Profesforernés publi¬ 
que Leétioner gå ■ åfven Adjunfterne 
QFrevcts') dem tilhanda, få at då Profes- 
foren iåft ofver någon vifs fak, demon- 
ftrerar Adjiinften den genaft Praéfcice. 

Sabbatier låfte i Januarii och föl¬ 
jande månader, förft- Anatomien och fe¬ 
dan Chirurgillca operationerne pubiice i 
St. Come. Privatim afhandlar lian en 
Cours i Anatomien för 36 Livrés, på 
6 veckors tid, och åfven Chirurgilka 
operationerne: antager Penfionairer i 

Invalid-liufet, livilket han föreftår. 

La Faije var en vörnadsvård Gub¬ 
be ; han afhandlade mycket vål i St. Co* 
me foremiddagen Chirurgilka operatio¬ 
nerne, hvilka efteinniddagen itererades 
af defs Adjunft Ggursaud. På måla¬ 
de tabeller vifade han åtlkilliga QPartium 
morbos'), delars fjnkdomar tillika. 

Pe- 
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Petit, eu artig och munter man, 
låfer i Martio och följande månader A~ 
natomien och Phyfiologien och fedaii 
Chirurgilka Operationerne i Jardin Ro- 
yal, hvilka efter hvarje Lections flut 
förrättades af Demonftratorn. 

Du S9U, låfér i St. Come eftermid¬ 
dagen famma Anatomie, fom Sabba- 

TiER föremiddagen, då partierne förft 
vifas i fit naturliga läge och Ikåras fe¬ 
dan fönder, at andra delar kunna vifas. 
Tillika demonftreras famma partie på et 
torkadt praeparat och åfven på tabel¬ 
ler, dem han ågde både ftora och vål 
illuminerade. 

Längre fram på våren låfer Tenon 
i St. Come Pathologien och om ogon- 
fjukdomarne privatim. 

I Maji och följande månader låftes 
på St. Come Therapien Ons-och Lör= 
dagar förmiddagen kl. ii af Brasdor, 

och eftermiddagen kl. 3 af Hevin. 

Uti Jardin Ro5^al låfer uti junii och 
följande månad Macquer Chemien; un¬ 
der Leftion anftållas altid, inom et med 
galler afdelt rum, operationerne, fom 
efter Hutad Leftion vifas och förklaras 
af Apothekaren Ro en. 

I Del. D -Uti 
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Uti Junii och följande manader lå- 
fer jussiEU Botaniken, dels i Audito- 
rio, dels ute i Trägården (^Javdin RoyaP) 
vid örterne, fom vifas på fångarne. 

Under famma tid låfer Louis uti St» 
Come Phyfiologien före-och Borde- 

NAVE eftermiddagen. 

Åfven på famma ftålle och tid låfes 
af Fabre Pathologien och af Tenow 
eftermiddagen, hvilket Iker blott två da¬ 
gar i veckan, nämligen Tis-och Fredagar 
och continueras til November månad. 

Pean låfer denne tiden åfven* i St, 
Come, nämligen alla Tis-och Torsdagar 
Accouchementerne för Chirurgiae Stu- 
diofi eftermiddagen kl. half tu och Bar- 

BAUT famma vetenlkap för Jordgum¬ 
mor kl. II Ons-och Lördagar. 

Gendron låfer endafl tvånne må¬ 
nader om Ögonfjukdomarne Qmorbi 0- 
culorum'), hvars partier han vifar på 
praeparat, på ftora illuminerade figurer 
och morbi oculorum i emaille. Leétio- 
nerne hållas ki. ii förmiddagen i Majo 
och Junio, Mån-Tis-och Fredagar. 

På College Navale låfes vintertiden 
Phyllquen alie Mån-Tors-och Lördagar, 

få, 
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få, at altid experimenter tillika goras , 
hvartil Inftrumenterne ftållas på et bord, 
fom ftår på en uphöjd plan, ikring hvil- 
ken åro graduerade bänkar. Leftio- 
nerne hållas kl. u, hvilke biviftas af 
folk af alle forter. 

I Ecole de Medicine låfes fex dagar 
i veckan, forft Anatomia Pathologica 
och fedan Chemien. Vid den förra lå- 
fer Proffesforn en half tima på latin och 
då han flutat, vifar Demonftratorn 
Partierne och låfer öfver dem på fran- 
fyflta. Vid den fenare göras aitid ex- 
perimenterne af Le Roux. 

Likafå låfes i Ecole de Medicine 
Chirurgilka operationerne af Profesfor 
Dionis på latin, hvilka ftraxt derpå 
repeteras på franfylka af Demonftra¬ 
torn Franc. 

För Barn-morlkor låfer på Ecole de 
Medicine Monf. Millin uti Maji månad 
eftermiddagarne en Cours Anatomique 
des Accouchements, hvarvid han ny- 
tjar fin Dernonftrator Goubelly. 

Emedan Profesforerne ej ågde nå¬ 
gon Intimations tafla vid Academien, 
iitkaftades i Academien biletter at aver- 
tera om de privata»leétioner och annat. 

D a Och 



fa Paris 1771. 

Och fom Auditores antekna Jlg i publi- 
que leéhoner, få hällas ftundom uprop. 

Privatim hållas af flere ganflca män¬ 
ga Leéhoner, uti hvarjehanda Medicin- 
llca och Chirurgifka delar, ehuru alt lå~ 
fes hårftådes få ofverflödigt publice, at 
det tyckes, man icke Ikulie behofva 
någon enlkildt undervisning. Ockfå en¬ 
gagerar man fig måft privatim, ej få 
mycket for at låra theorien och fe det 
pradtilka, utan mera för at fjelf få låg- 
ga handen vid Chirurgilka operationer- 
ne och manoevrera hos dera, fom un- 
dervifa i Accoucheringen. Sålunda en¬ 
gagerade jag mig ftraxt hos Herrarne 
Du But och Du Mas, at genomgå 
en Cours d’Operations de Chirurgie och 
at fedan under deras upligt dageligen 
fjelf lågga handen vid operationerne; 
åfven fom hos Hr. Sala yres en Cours 
des Accouchements for at låra våndnin- 
garne och operationerne vid foftrets 
elaka ftålningar. 

Ben-ljukor QMorU Osfium), med hvad 
dit hörer, lårdes hos Hr. Didier, en 
fnåll och fårdig Chirurgus. 

Hos Hr. Riel får man disfecera et 
helt cadaver och njuter undervisning 
för 30 Livrés, Dur 
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Du S9U deremot låter betala fig för 
en Cours d’Anatomie , på 4 månaders 
tid, ICO livrés. 

Ferrand låfer Chirnrgiika operatio- 
nerne och Guerin om Ögonfjukdomar- 
ne privatim. 

Accouchementerne låfas privatim icke 
af fårre, ån Herr Levret, fom derfö- 
re tager på 6 a 7 veckor, 1 Louis dor; 
Goubelly , Lauverjat , La S^u ; 
Pean, fom förrattar dem hos a:ne Jord- 
gummor uti Staden. Le Rie låfer Ac¬ 
couchementerne gratis, at lacka difci- 
plar til fig; men låter betala fig för 
manoevreringen i Louis d’orj utom aiie 
de förut nåmnde och flere. 

Utan betalning låfa Didier Ofteolo- 
gien; Moreau om Chirurgiflia Opera- 
tionerne och vifar dem 4 gånger i vec¬ 
kan, i ti’edje våningen på Hotel Dieu; 
Pråfterne i Charité låfa ftundom Ana¬ 
tomien. 

Utom alt detta, at vinna infigt i Bo¬ 
taniken och Materia Medica > år Kongs- 
Trågården {Jardin Royal) altid tilgångelig 
och öpen. Herr Roijer, Marchand Epicier 
Droguift, på ftora gatan af Faubourg St. 
Germain, öpnar fine Trägårdar, efter 

D 3 för- 
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förut gjordt anflag, alla Tis-Tors-och 
Fredagar, i Maji månad för Botanici 
och gör åfven Ons-och Lördagar Bo- 
tanifka excurfioner. För Jordgummor 
och Apothekare-Gefåller öpnas fara¬ 
ma Trägårdar på andre tider. Han å- 
ger och vifar deftutom fit Cabinet af 
Droguer och Naturalier. Barbau du 

Bourg håller åfven Cours i Botaniken. 
I Jardin des Apothicaires får man alla 
der blomande våxter för ig Livrés. 

Af denna vidlyftiga Förtekning, lå¬ 
rer min låfare finna, at i Paris finnes 
den ftörfta Medicinfica Academie, och 
at flere anftalter hår åro gjorde til defs 
lårande, ån på något annat ftålle. Lyck¬ 
ligt! om alt tillika få vål och på fådant 
fått, fom vederborde, hår Ikottes och 
utfördes. 

På intet ftålle i verlden lårer ock de 
Studerandes antal, fom lågga fig på Lå- 
kare-konften, vara ftörre ån hår, der 
det ftiger til 3000 och derutöfver. 

Lårofalarne åro bygde oftaft runde 
med graduerade bånkar, utan rygftöd, 
med et bord i fonden, der Profesforen 
fitter, mycket lika Upfala Anatomie Sal. 
Vid dörren år altid vakt, at förekomma 

bul~ 
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buller och oredor, famt at gifva adfcen 
mera anfeende och värdighet. Ingen 
får ingå med värja eller couteau de 
chasfe, at ej hindra andre i trångflen, 
eller at på annat fått mifsbruka dem. 
Porten til Lårofalen opnas förft, når 
klåckan llär och för at vinna et beqvåm- 
ligare rum på någon af de nedre och 
närmare bänkar, ftå åhörarne ofta half- 
va timan förut på ftållet, at vänta. 
Ofta får man höra handklapningar, bå¬ 
de når Profesforn kommer och då han 
flutat låfa. 

Uti Ecole de Medicine Difputeras 
Tis-och Torsdagar, då Thefes af et halft 
ark förfvaras. Difputations rumet år dä 
afdelt. Utanföre fitter en vid et bord, 
fvartklådd med krage och utdelar tlie- 
fes. Inom fitta OfFicianterne i klådde 
bånkar och Catheder. Prsqfes och Re- 
fpondens åro klådde i hvita Ikjortor och 
Refpondens fitter vid fidan. Opponen- 
terne åro fvartklådde med kappor och 
blå kragar. Uti Ecole de Chirurgie di- 
fputeras likafå, då Cathedrarne klädas 
med fammet och galoner. Omkring vo¬ 
ro bånkar och midt i ftolar. Alla des¬ 
fa anftalter gifva aéten mycket anfeen- 
de, åfven forn at Profesforerne låfa pu- 
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blice i ånibets drågt, fom år fvarfc med 
hvit krage. Under Difputation får man 
höra Franfoferne pronunciera latin myc¬ 
ket lika med franfyfkan, få at man i 
början med möda förftår dem. 

TJpmuntringar til flit och läraktighet 
tyckas icke vara nödige på et Iftålle, 
der få många goda tiifållen yppa fig til 
förkofran i Vetenlkaper och Konfter; 
men åfven desfe hafva hår icke blifvit 
förgätne, eller ur akt låtne. Til den ån- 
dan anftållas examina publice, och de 
fhållalle dervid vinna belöningar,- fom 
beftä uti Guld-och Silfver-Medailler, 
jåmte någre andre förmoner. En dylik 
examen beviftade jag den is Februarii 
uti St. Come, då Eleverne frågade hvar¬ 
andra och fvarade ymfom. Åfven få 
på famma ftålle i Martii månad, då fex 
Profesfores.examinerade: hårtil angåfvo 
fig de, fom behagade, men ingen xit- 
lanning och ingen Parifare fick hårtil 
anmåla fig. De fom admitteras til Ecole 
praftique, eller nåmnde examen och der 
vinna prifen, njuta fedan den formen, at 
de få fritt disfecera oah göra Chirurgi- 
fka operationer på cadavera, utan en- 
ikildt betalning. 

Ho- 
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Hotel-Dieu år det ftörfta af Hofpi- 

talerne i Paris och förmodeligen af aila 
i verlden. Fonden til defs nnderhålr 
lande fades vara fex millioner Livrés, 
lamlade fordom efterhand måft af fri¬ 
villiga gåfvor. Sjuke njuta hår Ikot- 
fel gratis, utan affeende på perfonen 
eller de fjukas förut varande antal. De 
båras hit gemenligen på långa bårar och 
inlkrifvas vid Receptions rumet. In¬ 
gången år genom fjelfva Kyrkan, in¬ 
om hvilken ftraxt börjar vidtaga et rum 
för fjuke med en rad fångar, fom lik¬ 
väl ej altid åro uptagne. Vid åndan 
deraf åro ingångar til de ftörre runi, 
deråft fångar finnas i flere rader och 
flere fjuke, i fynnerhet barn, ligga, ån- 
da til fyra, uti hvarje fång, I öfre vå¬ 
ningen ligga de fjuke, fom tarfva Chi- 
rurgorum hjelp, och i öfverfta vånin¬ 
gen de, fom blifvit Accoucherade eller 
förväntas til förlofsning. De fjuke af 
olika könen uppasfas, antingen af Mun¬ 
kar eller Nunnor. Maten inbåres på 
bord och gifves de fjuke i Ikålar. En 
öfverkiådd natt-ftol ftår vid fången. Ru¬ 
met uplyfes af ftora lampor. Då någon 
fjuk aflidit, båres den til Dödfalen (Sal- 
le des movts'). De, fom dö fore-och ef- 
termidnatten, läggas fårlkilde. Gemen- 
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ligen dé hvart dygn emellan 10 och ao 
perfoner, fom infys i groft oblekt lårft. 
De fjukas antal gar til vid paft ^oco, 
hvaraf aooo Ikjotas af Medici och 1000 
af Chirurgi. Den i Martii voro de fju- 
ke 395:0 och den påföljande veckan, 3978» 

Holpitalet Charité år fnyggare och 
vackrare, men mycket mindre. Har 
vid pafs aoo fångar och fit egna Apo- 
thek. Blott et vift antal fjuke antagas 
hår, åt hvilke Du Squ , fom år före- 
ftåndare, ger fedel, at inkomma. 

Invalid-hufet, der gamle och lytte 
Krigsmån underhållas, åger et ftort 
rum för fjuke och ligger vid fidan af 
Staden. Defs Kyrka år ftor och har 
et uphöjt chor, fom år ganlka vackert 
af inlagde Marmor-forter och uti det en 
lågre plan, dit ingen, utom Konungen, 
tillätes gå ned, hvarföre hår ock hålles 
vakt, likfom vid portarne, ofta nog af 
lytte foldater. Bredevid Invalid-hufet 
år Ecole de Militaire. 

Bifetre eller Holpitalet för Veneri- 
Ike fjukor, år utom Staden. De, fom 
der Ikola inkomma, m-åfte åga tilftånd ' 
dertil förut. 

Bo- 
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Botanifka Trägården (yar din Royal'), 
fom den fnålle Thouin få värdigt före- 
ftår, år ftor och har tvänne långa qvarter 
inom häckar, och fängaime kantade med 
Buxbom. Vid gatan år Mufeum Natu- 
ralium, fom beftär af llere rum. I det 
förfta förvaras trådforter (Jigna'), bark^ 
forter Qcortices'), fröforter (yemina^, 
rotter (radices^, frukter Qfru&us^, med 
rhera, uti flaflcor, inom Ikåp med glas¬ 
dörrar och franlka namn. 

I det andra ftår Stenfamlingen, fom 
år präktig, inom Ikåp, på graduerade 
hyllor : hår finnas ock petrificater och 
fiipade marmor-arter. I det tredje åro 
upfatte Foglar inom glaslkåp, af tre¬ 
han da olika djuplek. Uti nederfta Ikå- 
pets afdelning, åro Foglars agg och bon. 
Hår fants ock något Coraller och Con- 
ciiylier, famt Infedter inom fyrkantiga 
glaslådor. I det fjerde hångde Amphi- 
bia i taket; Zebra ftod hår upftoppad, 
hvars hud La Caille hemfört ifrån 
Gap; likafå funnos hår Amphibia, Filkar, 
Infeéler och Vermes uti Spiritu VinL 
Rumet för Anatomilka Prseparater var 
ej ånnu til fullo fårdigt. Detta Cabinet 
öpnas ifrån kl. a til 5, alla Tis-och Tors¬ 
dagar, at publioe befes. I hvart rum 
ftår en vakt, fom inflåpper båttre folk. 
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Nederfta delen af Trägården, år 
jik en vild fkog af hvarjehanda tråti. 
Pä vånftra fidan åro Orangerierne och 
drifhufen. Utan for desfe år plats til 
krukors utflyttning om fommaren och 
flere med Taxus afftångde fmårre qvar- 
ter för våxter. Ofvanfbre desfa, på en 
hogd finnas åfven et par drifhus och 
Trågårdsmåflarens boningsrum-, farat 
ram for en frofamling. Bakom drifhu¬ 
fen och Orangeriet på denna höjden, 
åro fpatfer-gångar och en flcog, famt 
en kulle få hög, at man der kan fe 
öfver hela Paris. Botanici åga hit fri 
tilgång, åfven fom Trägården år öpen 
för promenader. Håckarne voro hår 
formerade af Id, (Taxus haccatn'^ , Alm, 
(U/mus campeflris'), Ilex aquifolium, Bux¬ 
bom, (Buxus^, Lind, (Tilia europaiT), 
Cornus mafcula, Lonicera caprifolium, 
Körsbårstrån (Prunus cerafvs') med dub¬ 
bel bloma, Cercis Siiiquaftrum, Ly- 
cium barbariim, Coronilia Securidaca, 
Nafver (Acer campeftre'), Syrener, (Sy~ 
ringa vulgaris') och flere. De trån, fom 
voro planterade i Trägården, voro i fyn- 
nerhet {L6nn) Acer platanoides, monfpes- 
fulanum och campeftre; Quercus ilex och 
coccifera; Cupresfus fempervirens, Juni- 
perus bermudiana; Taxus, Ulmus, Tilia, 
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jEfciiliis, Cercis, Phillyraea, både latifo- 
lia och media, Pyrus cydonia, och Pla- 
tanus bågge Hagen. 

Vatnet i Seineftrömen, fom löper 
igenom Staden, år ohålfofamt, i fynner- 
het för ankommande främmande. Af 
kritan fom det håller upIÖft, fer det helt 
mjölkfårgadt ut och förorlakar diarrhoe. 

Om mornarne kringköras på gator- 
ne ftora kärror, at borthåmta orenlig- 
heten, fom vid fopning llgges intil 
våggarne. 

Hufen åro meråndels mörke utan¬ 
på och fom fenftren åro fatte vid inre 
kanten af muren, fynas hwfen deraf o- 
anfenlige. Utom andra och ftundom tre¬ 
dje våningens fenfter år ofta en liten al¬ 
tan med galler ikring, och fenftret öpnas 
inåt rumet. De nedre fenftren kunna 
ftundom lyftas up. Golfven åro ofta af 
ften och fåledes kalla, hvarföre hår bru¬ 
kas hemma i rummen ftora toflor fo¬ 
drade med ludit Ikin. 

Sångarne i ramen åro mycket höge 
och ftore, famt ftålde fritt ut åt golfvet, 
förfedde med mycket fångkläder. Huf- 
vudkuddarne åro runde, fom cylindrar 
och befvårlige för en ovan hals , at 
fofva på. Ga- 
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Gatorne åro qvållarne och nattetid 
på intet ftålle båttre, ån i Paris, upiy- 
fte, med fina ftora och på tog midt of- 
ver gatan hångande Lanternor, fom ej 
gifva någon Ikugga. På gatorne utfkri- 
kes til falu frukt och andre varor; lika- 
få vatn, fora båres af karlar från Seine- 
Irrömen til hushållens behof. 

Skoborftare, fom tilbjuda fin tjånfl: 
åt vandraren til fot, finnas hår vid alla 
torg och nåftan på alla gator i mycken¬ 
het, emedan af den m3'ckna körningen 
och rånftenarnes låge midt på gatan, 
hår hela året aitid år orent, I Sverige 
flculle de vara trefjerdedelar af året utan 
förtjånft. Nål’ det regnar kommer man 
knapt fram på gatorne för parapluier, 
fom hår åro gan&a oumgångelige i en 
ftad, der alle, iikafom i Japan, gå bar- 
hufvade. 

Muffar brukades redan i December 
månad, helt fmå af tyg eller fjådrar, 
med et rynkband. 

Taken åro ofta fpånlagde med Ikiffér, 

Brödet år almånt af hvete, fom åf- 
ven det fåmre folket hår nytjär och 
kan fåledes mera åtnöjä fig dermed, 
utan fofvel. 

Når 
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Når kölden blef något ftark, fom 
midt uti Januarii månad, fågos åtlkillige 
båra krus med eld uti, för at varma 
hånderne. Så fnart tö våder inföll, ftrö- 
made vatnet på de åt ftrömen lutande 
gator få ymnigt, at man ej kunde kom¬ 
ma fram. 

Au<51:ioner höllos ej fållan på fjelfva 
gatorne, åfven fom der fants al ting, 
nytt och gammalt til köps. Auélioni- 
ften brukade ingen klubba, utan fedan 
1,2,3 points blifvit utropat, fade han 
adjeu och penningarne betaltes ftraxt. 

Borden dukas i Frankrike ej altid 
med knifvar, utan gåfterne nödgas of- 
taft fjelfve vara förfedde med en fål- 
knif, fom de kunna båra hos fig. 

Policen år hår förtråffelig och vak¬ 
ter gå både natt och dag, den ena helt 
tått efter den andra, at vaka för fåker- 
heten i en få flor och folkrik ftad. På 
hvarje gata år meråndeJs en Commis- 
farius, fom åger rättighet at afdöma 
fmårre upkomna. tvifter. 

Det hånder ftundom, at folk tilfåtta 
lifvet på gatan, antingen af vådeiig hån- 
delfe eller annars. Och fom det år omöje- 
ligit, at aiie fådane kunna vara kånde, få 

ut- 
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utfåttas de vid et vifi: hus i en kamare 
med ga iler före, få at de anhörige, fom 
fakna någon, kunna der efterfe dem, in¬ 
om visfa dagar och innan de begrafvas. 

Tjånftaktigheten går hår få långt, at 
den, fom nattetid nödgas vara ute, ofta 
finner karlar på gatorne med lyktor, fom 
mot en ringa drikspenning lyfa fig hem, 

<! 

Palais des Marchands, år et ganflca 
vackert hus, der allehanda granlåt för» 
fåljes. Nyårsafton år detta på det pråg- 
tigafte fått iilumineradt och all granlåt 
då framfatt för at vifas. 

Luxembourg år et vackert Palais 
med Borggård och ftor Trägård, i hvil¬ 
ken åfven fom i Thuilleries man får 
fritt Ipatfera, men ingen, fom icke bår 
yårja, flipper in. Cabinettet för Ta- 
bleauer och Skilderier öpnas hårftådes 
alla Ons-och Lördagar, från kl. 10 til r, 
Hiftorien af Maria de Medicis fes på 
ena fidan och i rumen på andra fidan 
fes ftörre och mindi-e taflor i myckenhet. 

Åtfkiliige Klofter voro rått ftore, 
hade fin Borggård inom fig och ftun- 
dom tåcka Trågårdar, i hvilka man fritt 
fick Ipatfera, 

Vaux- 
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Vaux-hall, belågen utan för Ciiamps 
Slifees, år upbygd och underhålles af nå- 
gre Entrepreneurer, mycket prågtig. 
Hår hålles visfa dagar en Orciieiter och 
den fom behagar, har frihet at danfa. Mot 
aftonen anftåUes fyrverkeri. At flippa 
in hår, måfte man åga billet, fom beta¬ 
las med 30 franlka ftyfver. 

Efter Jul-tiden utfattes öfver ait 
Erälfarens bild och Jungfru Maris bild 
méd barnet i fmå Ikåp på gatorne och 
vid hufen, med ljus och kronor ikring* 

Under Faftelags-tiden, då intet kött 
Fick åtas, tiiftångdes alle flagtare bodar 
I Staden. Spisningen blef då dyrare, i 
anfeende dertil, at mjölk och ågg blefvo 
ganfca dyra och kött endaft fåldes i 
fiagtaréhufet, fom tilhörer Hotel Dieit, 
hvilket den tiden gör lig deraf mycken 
vinning. De dagar, då Carnavalen va¬ 
rar, roa de fig med tufehde nptåg. En 
utfirad oxe, med förgylta horn och eö 
gåsfe på ryggen, fördes ikring alla ga¬ 
tor. Månge mafquerade fig och foro 
ikring til håll, på Vägnar eller Chaifer, 
få utlpökade och i fådan myckenhet, 
at en främmande fnart kunnat inbilla 
lig, at halfva Stadens menighet miilat 
förftåndet, 

I Del» E Ut- 
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Utom de nöjen, fom Paris i ymni- 
gafte matto fkaffar fine invånare, och 
fom läcka få månge främlingar til den¬ 
ne iyfande ftaden, hade de hår viftan¬ 
de Svenfkar åfven den obelkrifveiiga 
glädjen, at hårftådes få i underdånighet 
upvakta Sveriges Rikes Dyrafte Kron- 
pRiNS , vår nu varande Allernådigfte 
och Mildafte KONUNG, tillika med 
Hans Kongl. Höghet, Hertig FRE- 
DRICH ADOLPH, uti önlkeligafte våi- 
mågo, då åfven jag, tillika med flere 
andre hade den lyckan, at blifva för 
Deras Kongl. Högheter, prasfenterad. 

Men denna glädjen bief icke långva¬ 
rig, utan afbröts alt för fnart och oför- 
inodeiigen genom den högftbedröfvefi- 
ge och forgfullafte tidning, fom ankom 
den I Martii om aftonen, om Hans 
Kongl. Majrts, Svea Rikes Konungs 
ADOLPH FREDRICHS, til alles kån- 
barafte forg och faknad, dödeliga bort¬ 
gång och fom ännu mera ökades ige¬ 
nom Plans Kongl. Höghets Hertig 
FREDRICH ADOLPHS derpå följan¬ 
de fjukdom. 

Den 26 Martii ägde vi den lyckan, 
at fe Hans Kongl, Maj:t i önlkelig hög 
välmåga lämna Paris och af allas våra 
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hjertans önlkningär åtföljd begifva fig 
på refan, til fit Rikes folk, hvilket i fin 
forg nu med öpne armar och bröft 
våntade efter fin Konung, fom fkulle 
erfåtta deras forlufi: och blifva deras Far. 

Den 2p Martii gjordes en promenad 
til Bois de Bologne, fom befiår inåft 
af Ekar och der folket roade fig med 
dans och annat. 

Vid Calvair, en ftor kulle vid Sei- 
neftrémen föreftåiles Chrifti Pinos Hi- 
ftoria af 7 aéter, vid upgåendet af den- 
ip högd, uti 7 rum, altid 2 i bred. 
Öfverfl: på denna högden ftå trenne 
kors och Chrifti graf, tillika med en 
Kyrka. Nu -i Pålkhelgen pr^fenterades 
korslet at kysfas åt menigheten, fom 
hopetals trångde fig fram til Altaret 
och Pråften, hvilken framråkte det. 
Tvånne Munkar emottogo emedlertid på 
talrickar almofor eller offer. 

Den 30 Martii var jag af tvånne mi- 
ne vånner Veber och Volstein ut¬ 
buden til Ecole Royale Veterinaire, vid 
Charanton. Hår voro då vid pafs 100 
Elever, fom bodde i kamrar uti 6fra 
våningen, ftundom a a 3 tiifammans. Uti 
nedra våningen år Theatrum Anatomi- 
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cufti, fom är ftor, på ena fidan, och på 
den andra år et iångt rum, med tre 
rader fmåningom nphojde bånkar, til 
de almånne förhören. I dag var en dy¬ 
lik examen, (Cwcoiirs^ fom plågar hål¬ 
las 4 a 5 gånger om året. Priefes och 
någre deputerade fåtp vid et långt bord 
och på et annat mindre bord lades A- 
natomilke praeparaterne. Prsefes och 
Asfesfores hade alle papper för lig, at 
Ikrifva på. Myologien af en håft före- 
hades nu, fom Eleverne demoiiftrera- 
de, två och två yinfom, af hvilke den 
ene frågade och den andre fvarade. Så- 
fom två befunnos de fnållafte, lottades 
dem emellan om prifet. Under examen 
nämndes altid deras namn. I öfra vå¬ 
ningen var Cabinettet, der prågtige Prae- 
parater af åtflcillige llags djur bevara¬ 
des inom glaslådor och glaslkåp. Uti 
et ftort hus bredevid bodde Direfteu- 
rerne för denna ftålta Schola. Vid fidan 
af gården var en Smidja, för Elever- 
nes undervisning, med tvånne Ipifar och 
tvånne hårdar i hvar fpis, 

Hofpitalet för fjuke kreatur var af- 
delt i flere rum, i tvånne långa rader. 

En liten Botaniik Trågård, til Cul» 
tur 
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tur for Bofkaps Medicamenter var hår 

ockfå inrättad med et litet Orangerie. 

Apotheket var hår åfyen vackert. 
De fom voro hår i penfioii, betalte ao 
Livrés i månaden. 

Ibland flere flag af får, fom jag hår 
fåg, var åfven et Turkiilct, hvars vån- 
ftra lår var amputeradtj och fåret gick 
med tråben. * 

Den I April. Målade och ritade Påik- 
ågg fåldes nu öfveralt på gatorne och 
fedan faftan hunnit ilutas, infördes Duf- 
vor, oCh kött uphångdes til falu. 

Den 25 April. I dag upvifte La Fai- 
jE för Chirurgiika Acaderaien en Piga, 
36 år gammal, fom vid yrde året fått 
kopporne, och derefter genom abfcesfe 
eller gangraen ftyckevis förlorat tungan. 
Tvånne år derefter hade hon ej kunnat 
tala, men fedan efter hand fmåningom 
vånt fig dervid. Wu fyntes intet tekn 
til tunga, utan endaft Mandlarne {Glan- 
dulce'^ litet utftående: hon talade dock 
ganlka redigt och fjöng tydeliga ord. 
Hon bet under detta ihop tånderne 
och applicerade den nedre lappen emot 
den öfre, 

E 3 t)en 
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Den ay. Torkan var nu ftark och 
Boulevaden fugtades med vatn, at den 
ej Ikulle damma. Vatnet kördes i kår- 
ror , nied rör baktil, fom gick til et an¬ 
nat på tvåran fatt rör, förfedt med mån¬ 
ga hål, hvarigenom vatnet fint utrann. 

Den 1 Maji. I dag undfick Franlka 
Guardiet, fom har hlått Livrie med hvi¬ 
ta galoner och Schveitfer Guardiet, fom 
har rödt Livrie, fedan de med mycken 
mufik uptågat til Notre Dame Kyrka, 
fin vålfignelfe för detta året. Vid det¬ 
ta tilfålle, gick jag up på tornet, hvar- 
ifrån man åger den vackrafte utfigt. 

Den 14 Maji Ikedde Prinfens, Com- 
te de Provences förmålning med Prin- 
cesfan af Sardinien. Hela Paris var il- 
lumineradt med ljus och lampor, fom 
ftåides utom fenftren, och mat famt vin 
utdelades på torgen. 

Den 25 Maji befågs (j^nråin des Apo» 
tbicaires') Apothekare-rTrågården , fom 
år liten, men åger åtfkillige artige 
våxter och nedom fig en Ikogs-pro¬ 
menad. Man betalar 12 Livrés för fri 
tilgäng hit och vid pafs 6 Livrés i dricks¬ 
penningar: man får då af Trågårdsmå- 
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ftaren en Cataloge, hvarefter man bör 
upföka de onumererade örterne. 

Den 30 Maji. I dag firades fete Dieu, 
då Munkarne från alla Kyrkor gingo i- 
kring fine förfamlingar med Bon Dieu, 
innefluten inom glas med en foi om¬ 
kring, under en himmel och med mu- 
fik, trumor, rökelfe-kar och blomfter- 
korgar. Alle hufen utanpå, få långt 
nedre våningen råkte, voro klådde med 
tapeter af många flag, fom gjorde dem 
få okånbare, at en främling ej utan fvå- 
rigliet råkade hem igen. På gatorne 
ftröddes blomfter och hår och der vo¬ 
ro altaren upbygde, uppå hvilke Prå- 
fteime upftego, för at vålfigna gatan 
och hufen. Under procesfion famlades 
penningar, til at dermed utlöfa fångar 
ifrån Petit chatelet. Man får härvid fe 
ganflca inånga löjeligheter och orimlig¬ 
heter. Föråldrarne kaftade ofta fine 
barn på jorden, at procesfion Ikulle gå 
öfver dem, dock utan at Ikada dem. 

Eftermiddagen befågos Gobelins 
eller de fuperbe väfde Tapiferierne, fom 
hår förfärdigas, och fom publice vifas 
altid på denna dagen. Hela gårdens 
väggar voro dermed behängde, åfven 
fom rummen. Hår fågos åtlkilliga hi- 

E 4 fto- 
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ftorier iitur Bibelen, Ovimus och an¬ 
dre. Figurerne voro gandca liflige. 

Den 11 Jumi, gjorde jag villt hos , 
den namnkunnige Emailleuren Roux, 
fom i eniail förfårdigar ögon, fom ut¬ 
märka alla ögonens fjukdomar och gor 
einail-Qgon få like, at man ej kan fldl- 
ja dem från de naturlige. De åt&iliige 
fårgorne r et öga gör han af åtikilligt 
färgade eraail-ftånger, fom han låter 
Icomma^från Venedig och fedan blan¬ 
dar med åtlkiiiige metaller. Hans an- 
ftalter dertil, fom ej hvar och en juft 
får den lyckan at fe, äro följande: på 
bordet år Jlagen en måsfings-plåt, hvar¬ 
på ftår en låda med olja viti och en 
mycket ftor veke. Under bordet år en 
puft, fom han fjeif trampar, hvars än¬ 
da går up genom bordet: i ändan der- 
af fåftes et glasrör, fom krökes emot 
elden af lampan, med hviiken han drif- 
ver emaillen til fmåitning. På ändan af 
et pipikaft börjar han förft ögongloben , 
fom i ringar mer och mer i vidden ut¬ 
åt ökas och fedan hopdrages, tils blott 
et hål år öpet för cornea, fom der for¬ 
meras af biå tiifatt email. Andan up- 
vårme.s fedan och cornea upblåfes förft 
och fedan den ofriga globen. Med en 

ftång 
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ftang af blå och iivit virad email, fåt- 
tas fedan tippar inom corneae kant, in» 
om den raden en rand iivita tippar och 
inom dem åter hvita och blå tippar, 
fom derpå af varman hopdrifvas. Se¬ 
dan påfåttes fvart email, at formera pu¬ 
pillen och derutom en ft<5rre knöl af 
fint och klart chrx^ftalglas, för at göra 
cornea transparens. Alt detta drifvés 
fedan af elden tii naturlig form, altid 
xned blåfande inifrån. Ät fiuteligen los¬ 
fa piplkafcet, fåftes helt löft chryftal- 
ftången vid ena fidan af cornea och 
pipfkaftet borttages famt globen baktii 
formeras. Efter cirkel-måtning forme¬ 
ras under blåsningen corneee ftorlek och 
globens af en rund cirkel. Af Bulbus 
borttages baktii fä mycket, at alt val 
pasfar och kanten jåninas i elden. In¬ 
nan pipfkaftet tages bort, bläfes globen 
up åt tvånne fidor, at forma blgge ö- 
gonnäften. Nir alt fälunda år färdigt, 
fåftes en chryltalftång helt löft vid ögats 
kant och den ftången, fom förut var 
fåftad vid cornea, borttages, punften 
derefter igenblåfes och ögat lågges i en 
låda, fyld med eld' och aflcmörja, at der 
långfamt kalna. Han arbetar med glas¬ 
ögon i mörkt rum med tilflutna luckor. 
Framför elden har han en plåt, hvars con- 

E 5 ve- 



74 Farts ijji. 

vexa fida år vand emot elden ; den fam- 
ma år fåftad på et Ikaft. 

Hvarje månad utdelar han gratis 
ogon åt de fattige, fom behofva fädane. 
Åt mindre förtnögne låmnar han båt¬ 
tre köp och låter af rike vål betala fig, 
ånda från i til ^5 Louis d’or. Chirurgi 
få köpa af honom til 6 Livrés ftycket. 
Når någon varit få olycklig, at förlora 
någotdera af fine ögon, och vil betjåna 
fig af hans email-ögon, kan man gå til 
honom, for at efter det frillca ögat be- 
ftålla det andra. Per polio kan man 
likaledes fånda ritning eller en noga 
belkrifning och derefter få ögon förfär¬ 
digade, då han altid vid fådane tilfållen 
i et papper aflågger profver af de for- 
ter emailier han nytjat, för at deraf gö¬ 
ra nytta en annan gång. Efter fom Iris 
år olika fårgad, måfte fårgen åndras, 
åfven fom radii, punfter och Ikyar famt 
vala. Ögonen göras olika ftore efter 
olika ålder och ftundom gör han dem 
med anguli eller hamuli. Et fådant öga 
kan brukas 3 månader, ja ånda til et 
halft år, då det bör ombytas för den 
nötning derpå Ikedt. För et öga, fom 
prsefenterar någon (^morbus') ogonfjuk- 
dom, tager han i Louis dor eller minll 

iz 
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12 Livrés. Antalet af fådane fteg til 
någre och femtio. 

Den 2 Julii. Emot aftonen för¬ 
des en karl in effigie ikring någre ga¬ 
tor i Staden, fom fedan halshogs och 
bråndes. Det berättades dervid, at en 
man för flere år tilbaka i fylleri med 
fit fvård vid vågen midt för et klofter 
flagit och ftuckit Jungfru Marise bild, 
och at han undergåt det ftraff, fom än¬ 
nu in effigie itererades til åminnelfe af 
defs vederftyggeliga gärning. 

Herr Geoffroij , fom jag ibland an¬ 
dre befökte, emottog mig med ytterfta 
höflighet, och vifade mig fin famling af 
Infeéter. Han hade dem upfatte i en 
kammare långs up åt våggarne, uti 
fmä glaslådor. 

Med Båtarne, fom fara ut åt Seine, 
företog jäg mig en refa til Verfailles 
och fedan derifrån til Trianon, för at 
befe den der varande Kongl. Botanilka 
Trägården, fom år den prydeligafte af 
alle dem, jag fedt, och at tillika befe 
Herrar Richards famlingar af örter, 
dem den yngre Herr Richard hade 
famladt* under fin refa på Majorca och 
Minorca. 

Den 
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Den i§ yulii afrefte jag ifrån Paris 
til Rouen, at vidare fortfåtta refan fjö- 
ledes til Amfterdam, och at fedan vi¬ 
dare företaga en långré refa til Oftin- 
dien, enligt den offert, fom Herr Pro- 
fesforen Burmannus , under mit vifta¬ 
de i Paris, gjordt mig, och fom jag ej 
Utan nöje emottagit. 

Under refan tii Rouen, fom anftål- 
des dels med båtar utåt Seineftrömen; 
dels iandvågen, befågs Marly ftora 
och konftiga upfordrings Machine, hvil- 
ken drifver vatnet flere franike mii 
långt up til Verfailles, och up för an- 
fen liga högder. 

Efter fortfatt refa natt och dag fram¬ 
kom jag til Rouen den 19. 

Den ftora bron fom hår går 6f- 
ver Seineftrömen, hvars bred hår år 
anfenlig, år bygd på ftora båtar och kan 
föndertagas i flere delar. 

Utom Rouen befåg jag Cattunstryc- 
keriet; på ena fidan tryckes med fmå 
fyrkahtige formar, hvaraf flere nytja- 
des efter hvarandra, efter fårgornes o- 
iikhet. Formen doppades förft ned i 
et figt, flytande i något fårgadt liqui- 
dum och beftröks fedan af en gåsfe med 

bor- 
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borfta, doppad i den fårg, fom fiaille 
nytjas. Derefter paslas formen på fit 
ftålle å duken med ftålpiggar, lågges ned 
med ena handen och flås på med en 
klubba af andra handen. Efter aftryck- 
ning fågo fårgorne helt matte och oan- 
fenlige ut, men fä lin högd, då Cattu- 
net kokas eftei‘åt i en fårlkildt tilred lut. 

Berget vid Rouen fågs åga nåftan 
ordenteiiga bäddar (^flrata') af Kalk och 
Flinta: hvar bådd var vid pafs af en 
hands bred eller något bredare. Desfe 
floar råckte til midten, då kalk vidta¬ 
ger. Flintan år oftaft fvart, ftundom 
hvit, grå, gul eller blåaktig, famt har 
inånga både hålor och uphöjningar. An- 
fkönt kalken år fäiunda Ipåckad med 
flinta, hugges dock ftenar deraf til b5^g- 
nad. Vid Paris fåg jag kalken mera 
blandad med petrificater. Bergen vid 
Bouille fågos åfven hålla flinta, och 
vid Quilleboeuf af kalkgrus med fmå 
flintftycken. 

Augufti den 9, afrefte jag från Rouen 
med et Hollåndlkt fartyg. Vi feglade 
fmåningom floden utföre, kaftade ofta 
vårt ankare och följde ftundom ftromen 
åt, då vatnet utföll. Ebben blifver, ju 
nårmare man kommer ned mot hafvet 

alt 
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alt mer och mer lång, få at under den 
famina landet ganlka mycket blottas och 
Skeppen ligga då aldeles utan vatn i 
den mjuka ier-moddern. 

Alle Flelgedagar danfade och roade 
flg folket i byarne, ute på fjelfva mar¬ 
ken. Pigorne brukade en fynnerlig klåd- 
bonad med fnorlif, bandrofor baktil och 
vid fidorne af kjortlarne, guld och fiif- 
ver-fpetfar om hufvudet, famt et å ymfe 
fidor nedhängande kläde. 

Bergen fyntes beftå, utom Kalk och 
Flinta, af Ijufare och mörkare kalkfloar, 
til en tums tjocklek (mågtighet) , hvil- 
ke blifvit lagde af Ebb och Flod. Det¬ 
ta marktes tydeligen i de uphöjningar, 
fom ännu M under vatn och af Ebben 
blottas: fårgen i desfe båddar, hårrörer 
deraf, at leran under år mörk, men fe- 
^dimentet, fora vatnet fåtter deröfver år 
Ijufare eller gulgrått. Således kan man 
hår tydeligen fe, huru floarne i bergen 
formeras , nåmligen under ebben, fom 
går långfamt, deponeras vatnets fedi- 
mpnt, hvaraf uddar formeras den ena 
tra^vis öfver den andra; innan floden 
fedan kommer, fom Iker häftigt, hård¬ 
nar det nedfålde fedimentet hvarje gång 
något til. Backarne ifrån Paris til haf- 

vet 
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vet voro måft af famma hogd, unge¬ 
färligen foiu Slotsbacken vid Upfala: 
uti dem fynas inlöpande vikar, fom 
ftundom åro långllutande och ftundom 
helt brante. Brante biifva de ofta der- 
af, at ftycken rafa ned, hvilket tydeli- 
gen fågs under Ebben af de fmå bankar, 
fom formerades för framtiden. Somlig- 
ftådes ligga ned för desfe bergen ftörre 
eller mindre flata landftycken, fom vat- 
net fmåningoni förr påökat och nu al- 
deles lämnat och af hvilke en del voro 
ännu bare, men en del, ehuru mjuke, 
redan bevåxte med grås och fålunda re¬ 
dan tildanade öar. Närmare Havre de 
Gra9e formerade Ebb och Flod vid des¬ 
fe öar, vikar, fom liknade fmå hamnar 
och til alla delar dem, fom funnos i 
ftort närmare vid de ftörre bergen. Det¬ 
ta alt bevilar tydeligen både bergens 
formerande och vatnets aftagande tilli¬ 
ka. Närmare emot hafvet tycktes flin¬ 
tan vara både i mindre myckenhet och 
mindre mogen, ån längre up åt landet; 
den varvid hafskanterne blekaktig, med 
tjockare grå flcorpa, och tyktes ej vara 
få hård. Flintan coaguleras fåkert i 
och af kalken, ehuru olika desfe ämnen 
åro fedan hvar för fig. I bröd, fom af 
förhindrad gåsning och köld får ftål- 

rand, 
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ränd,'Ikiille man knapt tro, at randen 
voro formerad af famma materia, ehu-^ 
ru det endaft undergåt bakning; 

Hela floden iitfore fölier en Lots 
fartyget at, och belorjer om defå läg¬ 
gande for ankar, få långe Ebben varar. 
Fartygen låggas då ofta nåra land och 
in uti vikarne, långs efter dem i den 
mjuka möljan, der fartyget hvilar på 
en fida. Vår Lots var Vid et fådant 
tiifålle få oförfigtig, at lian införde far¬ 
tyget i en vik och ftåide det på tvåran, 
få at når vatnet utfallit, det kom at 
hvila på för-och bakfcaraen; och eme¬ 
dan det under midten hade intet ftod, 
bröts det tvårt af, och måfte fedan fo¬ 
ras til Havre de Grape, för at repare-^ 
ras. Detta Skepsbrotb på fafta landet 
nödgade mig, at tranfportera mine fa- 
ker på et aimat fartyg, och at dermed 
forfåtta min refa til Amfterdam. 

Honfleitr Vid hafsmynningen år en 
liten Stad med Ikona hamnar, dit vi 
anlåndé den aa Aiigufli. Ebben låmnade 
hår ganfta mycket af flodens flrand och 
botn nakot. Under detta fifltades {Can- 
cer Sqtiilla) råkor med et nåt, upfatt 
mellan tvånne kappar, fom de Iköto 
iram för lig. 

Åf 
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Af blåft fä Matroferne fvaga och rö¬ 
da ögon, af Skeppens vålfning kroku- 
ga ben och utftäende bakdel, faint af 
arbete och reps handterande hårda kny- 
lar i hånderne. 

Den 30 Åugufti ankom jag til Amfter- 
dam, hjerteligen välkommen hos mine 
Gynnare, Profesforerne Burmannus. 

Uti September månad hölts den 
vanliga årliga marknad, fom ftår tre 
veckor, då bodar upflås på alla torg 
och på månge flere Ifcållen. 

Under det jag ruftade mig til min 
föreftående långa refa, befökte jag nå- 
ftan dageiigen Hortus Medicus förmid- 
dagarne och tilbragte eftermiddagarne 
uti Profesfor Burmans hus, bland defs 
famlingar och i defs Bibliothek. Uti 
Hortus Medicus examinerade jag, efter 
Profesfor Burmans begåran, alla de 
örter, fom ftodo ute på qvarteren, för 
at efterfe, huruvida de dem åfatte namn 
Voro rigtige. Orterne voro rangerade 
eftér VAN Roijens fyfteme och vid 

hvarje ört ftod en målad träpåle med 
numer på. 

Likaledes befåg jag Målare - Acade- 
mien, Anatomie-Salen och defs pr^pa- 

I Del. F ra- 
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rater , de utiåndlke djuren hos Blau- 
ve Jeaii med flere mårkvårdigheter, 
famt befökte om mornarne bittida flitigt 
Hofpitalerne. Blauve Jean kallas et 
Borgarehus, der vin i minut forfåljes 
och der flere Djur, få vål fyrfotade, 
fom af fogla-fkaran, ftundom ganlka fål» 
fynte, ifrån bagge Indierne ocli Africa, 
hållas i burar, för at vifas. Desfe Dju¬ 
ren hitlåcka en myckenhet folk och der- 
igenom befordra vin-affåtningen, ty ä- 
fkådarene nödgas altid kopa en eller fle¬ 
re bouteiller dyrt vin, men få befe dju¬ 
ren för intet. 

jag hade ock tilfålle, göra bekant- 
Ikap med Herr Kleinhoff , fom viftats 
tre år i Veftindien och ai år på Bata- 
via. Han bodde nu tvånne dagsrefor 
från Amfterdam, lefde af fine råntor 
och meddelade mig åtlkillige uplysnin- 
gar angående Indien. ' 

Herr Schelling, fom långe* varit 
i America förut och flmlle nu återrefa 
dit, fåfom Infpeötor öfver Hofpitalerne, 
fick jag åfven låra kånnä. Han berät¬ 
tade ibland annat, at den fjukdom, fom 
grasferar ibland Americanerne, vid namn 
Jasfi, vore okänd i Europa; morbus var 
doiorificus, chroniilc och med utflag : 

vid 
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vid den kåndes ftickningar i huden lik- 
fom af nålar; den curerades med mer- 
curio, Spetållkan (jLepva) lade han va¬ 
ra mycket gångfe i America: den be-^ 
gynnes fom en liten flack, fom fedan 
breder fig ut, ofta ofver hela huden: 
denne flåck år utan all kånfla, och kän¬ 
nes det ej, då man fticker den med en 
glödande nål, och med tiden falla fin¬ 
grar och lemar under arbete bort, utan 
någon kånning. Genom god diet kan 
fjukdomen långe döljas och då den flår 
ut ofver alt, går den gjårna bort. Su- 
dorifica tjåna hår, men Mercurius Ikadar. 

Novemhér den 4, introducerades hår 
i Athenseo (Academien) en Juris Pro- 
fesfor, fom orerade de Jurisprudentia 
civili circa pro movendam mercaturam^ 
Alle Profesforerne voro klådde i fvart 
drågt med kappor, hvita pråftkragar 
och flora låckperuker, hvaraf tvånne 
anfenliga låckar hängde framtil och en 
på hvardera axelen. 

Sedan förledit år, då jag några vec¬ 
kor viflades i Amfterdam och tilbragte 
många nöjfamma flunder i Herr Pro- 
fesfor Burmans Bibliothek och Natu-» 
raiie-Cabinet, hade nyfsnåmde Herre , 
under mit viflande i Paris, för någre 

F 2 Her- 



g4 Amfterdam lyjOi 

Herrar i Amfterdam med beröm omta-* 
lat mine infigter i Natural-Hiftorien och 
tiliika föreftåit dem den nytta, jag fkul- 
le kunna göra dem , fåfom ål/kare af 
utlåndike rare Trån och Btifkar, få framt 
jag på deras bekoftnad kunde få tilfål- 
le, at refa til någon af de norra Alléns 
delar, i fynneriiet til Japan, hvarifrån 
man i Europa hade inga vaxter, ehuru 
det vore troligt, at de famma Ikulle 
kunna fritt våxa ute, lika fom de, hvil- 
ka i fenare tider til anfenlig mångd blif- 
vit hirförda ifrån Norra America. 

Desfe Herrar, fom hade ingen koft- 
nad ofpard för fine Frukt-och Luft-Trå- 
gårdar, låto lig härigenom upmuntras 
och bellöto, at underftödja mig på en 
l-efa til Japan med nödige medel och 
recommendationer. Och fom ingen Na¬ 
tion, utom Holländare, tillåtes inkom¬ 
ma i Japan, få var det nödigt, at jag 
både inåfte vål förftä Hollåndika fpråket 
och kunna tala det; til detta ändamåls 
vinnande begårte jag få viftas förut et 
par år på Goda Hoppets Udde, och at 
vara engagerad i Hollåndika Compag- 
niets tjånft. 

Hollåndika Compagniet utruftar llne 
månge Skepp til Offindien årligen på 
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trenne fårfkildfce tider. Den ftorfta flot¬ 
ten år färdig i September månad och 
kallas Kermes flottan (Kermis Scheepeti)', 
den andra, fom år mindre talrik, år fär¬ 
dig innan Jultiden och kallas Jul-flottan, 
(^Kers Scheepen'); den tredje kallad Pålk- 
flottan QPafch Scbeepm'} tiiredes til På- 
Iken och år minft. 

Emedan nu den ftörfta flottan re¬ 
dan var fårdig famt i Texel endaft vän¬ 
tade på en gynnande vind, och den an¬ 
dra flottan åfven var förfedd med alle 
fine Officerare; få beflöts, at jag fkul- 
le engageras fåfom Extra Chirurgus på 
et af de Skeppen fom nu deftinerades 
til Goda Hoppets Udde, och fålunda 
kunna göra denna refan med mera le¬ 
dighet, utan förbindelfe, at göra någon 
tjånft vidare, ån jag fjelf fkulle vela. 
Härigenom vann jag fedan den betyde- 
liga och ovärderliga förmon, at jag, vid 
ankomften til Gap, fick hela trenne åren 
der qvarblifva, utan at nödgas åtfölja 
Skeppet til de orter, dit det fedan kom 
at förfåndas. 

Jag blef altfå antagen på Skeppet 
Schoonzigt och hade det nöjet, at fe 
det famma föras, af en Svenft: Capitai- 
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ne, ifrån Småland, fodd bredevid Cat 
mar , vid namn Rondecrantz. 

Den lilla tiden jag ånnu var qvar i 
Amfterdam, anvånde jag til at, få mycr- 
ket mojeligit var, inhåmta underråttek 
fer • och kunfkap om det härvarande 
mågtiga Oftindifka Compagniet, åfven 
fom om hushålningen på Skeppen och 
fedan om inråtningarne på de i .Öftra 
Indien varande Handels-Contoirer. 

Den 6 Decemher mönftrades befåtnin'^ 
gen, fom Iknlie gå om bord och alle af- 
lade då uti Oftindilka Compagniets hus 
fin ed. Sedan fördes deras faker om 
bord. Alle kiltor, fom emot betalning 
undfås nya, blifva uti Ofi:indillca hufet 
brände med Compagniets märke och fe¬ 
dan med defs egne fartyg forde om 
bord. En Soldat får blott en liten ki- 
fta, vid pafs en aln i fyrkant, at bärga 
fin fattigdom uti. En Matros, fom be- 
höfver mera kläder til yrasning, får en 
dubbelt ftörre och Officerare få en eller 
flere ftora kiftor,utom korgar och flalk- 
kållare, famt ölfat, både til Handels¬ 
varors inpackande och til proviant, e- 
huru de meråndels utom desfe veta ut¬ 
vägar, at föra proviant och fårJkilte 
klådkiftor om bord. På hvart och et 

Skepp 
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Skepp antagas öfver ethundrade Ma- 
trofer och två til trehundrade Soldater. 
En eller två dagar förr, ån befåtningen 
Ikal gå om bord, trumlas på alla gatoV 
och derigenom gifves tilkånna tiden, då 
folket vid fartygen flcal infinna hg, för at 
föras til Skeppet. Bor någon Officerare 
då på gatan, fker honom den åran, at 
de långe och med mycket aliarm trumla 
utan för hans dörr, hvilken heder altid 
koftar honom någre plåtar, och famlar 
omkring hans boning allehanda tillö- 
pande folk. 

Den 10 December, hade jag den he¬ 
dern , at på Oftindilka Compagniets Jagt 
med Herr Direöteuren Beaumont, få 
göra följe til Texel, der Skeppen nn 
til flere ftållen af Öllra Indien lågo fegel- 
fårdige och våntade endaft på mönftring 
och god vind. Jag var rikeligen förfedd 
med recommendations-brefver til Gou- 
verneur-en Ryk Tulbagh på Goda 
Hopps Udden, utafRHEEDE van Ouds- 

HORN, hvilken emot Pålktiden ikulle af- 
refa til Cap, fSforn Vice Gouverneur, 
och utaf Borgmåftaren Temmink; lika¬ 
ledes af Profesfor Burmannus och defs 
Svårmoder til Politie-Rådet Berg och 

Juftiti^ Secreteraren Nethling. 
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Den II, ankommo vi forft til Texel. 

Den 14, ågde jag det nöjet, at bivi- 
fta raönftringen på Oftindiika’ Skeppet 
Nieuw-Roon. Så fnart Officerarne vo¬ 
ro upropade, undfingo de line Inftruétio- 
ner, rum eller hyttor anviftes dem och 
Skepps-Råd förordnades. Sedan mön- 
ftrades Matrofer och Soldater, hvilkas 
Höcklighet nu ånyo efterfrågades, oak- 
tadt de före fin antagning i Amfterdam 
blifvit examinerade. Befunnos de nu 
mindre dugelige, fom ofta dömdes af 
blotta utfeendet och en ganlica elak 
Skeppares utfago, minlkades, emot för¬ 
ut gjordt betingande, råttvifa och billig¬ 
het, deras månads gage på en eller fle- 
re gyllen. Sedan Direfteuren tagit af- 
Iked, klef alt folket up i tacklen, hattar 
och mysfor aftogos och viftades och 
frögdelkri uti trenne omgångar hördes. 
Derpå tackades med Ikri frän Jagten, 
Canorne losfades på Skeppet och be- 
fvarades ifrån Jagten. 

Om aftonen, famma dag, hånde den 
olyckan på Skeppet, med hvilket jag 
fkulle affegla, at en Soldat i fnaran af 
et tog vid vindlpelet afflet vånftra fo¬ 
ten, få at tibia i articulation var lldld 
ifrån, fibula fiiedt fraélurerad och endaft 

ten- 
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fcendo achillis ihophållande. Denna be- 
drofveliga oinftåndighet betog mig det 
nojet, at til deft alle Skeppen blifvit 
mönftrade få tilbringa min tid påjagten 
hos Diredleuren Beaumont, fom var en 
ganlka ålllcansvård och förftåndig Herre, 
och gjorde, at jag morgonen derpå, 
måtte begifva mig om bord på Schoon- 
zigt. Patienten var då förbunden, utan 
at arteren kunnat finnas och underbin¬ 
das, hvarföre tourniquetten måfte lig¬ 
ga på. Under det anftalt gjordes til 
benets amputation , ankom befalning, 
at den fjuke Ikiille föras til Holpitalet 
i Amfterdam. 

Vi våntade ånnu fjorton dagar pä 
en tjänlig vind, innan vi kunde affegla, 
under hvilken tid jag hade tilfålle, at 
göra mig bekant med hushålningen på 
Skeppet, få vål med de frillce, fom med 
de ljuke. Hvar och en utväljer fig en 
kamerat, til hvilken man under refan 
nårmafi: kan anförtro fig. Matlagen in¬ 
rättas få, at fju man fpifa vid hvart 
bord, vid hvilket en Backmefter kallad, 
håller ordning. Til Matrofer få vål fom 
Soldater utdelas fvarfvade trålkålar, fom 
på fjön ej äro få bräcklige, fom ftenkäril. 

F 5 Som 
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Som folket endaft for en vecka fe-» 
dan kommit om bord , trodde jag mig 
nu vid min ankomft, ej finna någre fju- 
ke; men fant med beftörtning, at flere 
redan fjuknat och horde, at antalet af 
de fjuke och döde på de Skeppen, fom 
legat i Texel fedan September månad, 
var ganlka ftort, ja få, at då vi med god 
vind federmera utfeglade, flere Skepp, 
Groenendal, Huyfter-Mey, Kronebourg 
och Hoenkoop, af brift på friilct folk 
måfte vån ta på forftårkning, oaktadt de 
blifvit bemannade med mer ån trehun-» 
drade man. 

Orfakerne til en fådan farfot, dem 
jag fökte noga utforllca, fant jag vara 
flere. Luften var denne tiden ganfka 
tjock, fugtig och tökn oftaft få tjock, 
at ingen vågade fig fara ifrån det ena 
Skeppet til det andra, utan at taga com-»- 
pafs med fig, för at kunna hitta tilba- 
ka, emedan inge uphångde lyktor för¬ 
mådde med fit ljus genomtrånga dim- 
ban. Innan Skeppen kommit under fe- 
gel, år icke eller någon fynnerlig ord¬ 
ning hvarken i hushåiningen eller med 
fjelfva folket. Men hvad ganfka myc¬ 
ket, om icke helt och hållit, bidrager 
til fjukdomarnes ökande, år utan tvif- 
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vel den förfkåmda mångd af Soldater, 
fom de få kallade Zeelverkoopers) 
Sjålkopare låmna om bord, hvars krop¬ 
par åro til en del utfvålte, til en del 
upfylde med Ikörbjug och Ikåmde våt'^ 
Ikor. Desfe, ovane vid lefnad om bord 
och en ganlka fugtig och kall fjoluft, 
håfta fnart för rötfebrar och fmitta fe¬ 
dan den öfriga befåtningen. Detta Iker få 
mycket fnarare, om de tillika åro illa för¬ 
ledde med klåder eller annars modfålte. 

Och fom desfe Sjålkopare, de laft- 
vårdafte lemmar i et famhålle, ej fållan 
göra ankommande refande olkyldigt o- 
lyckelige, då de narra dem in i lit hus 
och fedan bortfålja dem til Indierne, 
har jag trodt mig något böra nåmna ora 
dem, til någon varning för dem, fom 
årna refa til Holland. Desfe månnifko- 
röfvare åro Borgare, och kallas koft- 
houders, fom åga rättighet, at fpifa och 
logera främlingar emot betalning, och 
under denna täckmantel fkyla och för- 
öfva de omånfeeligajte brott, utan at de 
aitid komma til Ofverhetens kunlkap 
eller kunna blifva ftraffade. De åga icke 
allenaft betjänter, fom på gatorne fpio- 
nera up främlingar, utan ock hafva öf- 
verenskommeifer med Åkare (^Kruyers}, 
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fom ifrån Fartygen fora fråmandes fa- 
ker til herbergen, at bringa til 11g an¬ 
kommande främlingar , för at der loge¬ 
ra, hvilke få fnart de ankommit, mer- 
åndels blifva innellutne med en mångd 
andre, uti et enda rum til hundrade och 
derutöfver, fpifas dageligen med knapp 
och eländig foda, angifvas för Soldater 
til Compagniernes tjånft och åndteligen 
föras om bord, då Skeppen ligga fegel- 
fårdige; hvaremot Sjålköparen undfår 
tvånne månaders gage, famt en få kal¬ 
lad tranfport på 100, 150 eller aoo Hol- 
låndlka gylden. Under den tid af a, 3 
eller 4 månader, fom de fålunda hos 
Sjålköparen inneflutas, ådraga de fig 
Ikörbjug, röta i kroppen och mjåltfju- 
ka, fom fedan bryta fnart ut, då de 
komma om bord och låtteligen med fi- 
ne bleke anfigten, famt blå läppar, fvul- 
na och fåra ben, Ikiljas ifrån de frilke 
och muntre. Tranfport eller prsenume- 
ration på lönen, kallas en fådan fedel, 
fom Oftindilka Compagniet beviljar til 
en vifs fumma, åt hvar och en, fom 
engagerat fig i tjånil, til at dermed e- 
quipera fig, men hvilken fedel Com¬ 
pagniet ej vidare betalar, ån få vida der- 
af i långden blifver aftjånat. Sålunda 
om någon dör, innan den tid, han för- 
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tjånafc få ftort gage, fom fedelen inne¬ 
håller, år mer eller mindre af fumman 
förloradt. En fådan fedel bortfåljes der- 
fore altid med mycken förluft och den¬ 
na år få mycket ftorre, fom fedelens 
innehafvare år mer eller mindre fjuk- 
1ig eller ftark och följakteligen apparen- 
cen om deft lifttid ftorre eller mindre. 
Sållan betalas mera ån halfva fumman 
deraf. På detta fått råkar mången o- 
feyldig, ofta af båttre ftånd och vilkor, 
at ovetande falla i Sjålköpares hånder 
och fom Soldat alfegla til Öftra eller 
Veftralndien, dereft han år förbunden, 
at tjåna, enligt capitulation åtminftone i 
fem års tid. Alle falla likvål icke pa få 
olyckligt fått i deras hånder, utan nå- 
gre, då de icke åga någon annan ut- 
våg til bergning, gifva fig frivilligt i koft- 
håli hos en Själköpare, fom pä Credit 
iåmnar husrum och föda och tii fin få- 
kerhet iämeftånger dem, tils de kunna 
föras om bord. At mången olyckligt 
vis på förutnämnde fått faller i deras 
utfatte fnaror, år thy vårr, en ganlka 
beklagelig fanning, men derföre jker lik¬ 
vål icke fädant hvarken med Öfverhe- 
tens goda minne, ej eller biifver fådant 
oftraffadt, då det någon gång uptåckes. 

Her- 
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Höi^rar Direéfceuref vid Oftifidiika 
Compagniet kunna dock hvarken urfåk- 
tas, at icke kånna denna inånniiko-flåg- 
tet vanhedrande mifsgårning, eller fri¬ 
kännas ifrån , at ftundom gynna den. 
Ty emedan Oftindilka Compagniet oftaft 
ågér brift på folk och ogärna ionar dem 
båttre, nodgas de fe igenom finger de 
inethoder, Sjålköpare ny tja, at Ikaffa 
fig folk, och vid mönftringen, om nå¬ 
gon då Ikulle yppa lin belägenhet, och 
fin olycka, tycker Direéteuren, föga 
famvetsgrann, at en fådan vål ej år för 
god, at tjåna Oftindilka Compagniet. 
Direftion år fålunda i ftånd, at hårvid 
förekomma alt olagligt våld, om den 
vid antagningen och i fynnerhet vid 
mönftringen om bord, gör noga under- 
fökning, och vil kånna den minfta gni- 
fta af månnilko-rått. Ofta får man hö¬ 
ra fådane olyckelige Vara beröfvade fine 
klåder och andre meubler af Sjålköpa- 
ren, fom deremot utriiftar dem med -två 
eller tre par ulftrumpor, bufaronger af 
fegelduk, i6 marker tobak och en brån- 
vinskagge, af hvilken lilla, visferligen 
icke afundsvårda egendom, ofta det 
måfta ftraxt vid ankomften om bord 
bortftjåles, få at de fedan i kölden nöd¬ 
gas löpa barfotade och barhufde, med 
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knappaft det nodvåndiga til lin krops 
Ikylande. 

Når manlkapet fålunda år illa klådt 
och inodftulitj lamt på mindre låm- 
peligt vis drifves til groft och ftrångt 
arbete, år ej underligit, om fjukdomar 
i haft upkomma och med Ikyndfamhet 
utbredas. Af 20 fjuke fins knapt en 
Matros fjuk i början j Utan alle af Sjåh 
köpares Soldater. Sjålköparne tilllcyn» 
da fålunda Oftindilka Compagniet ove- 
derfågeligen ftor Ikada och förluft med 
lit ulliga folk, och kunde Compagniet 
lått förekomma detta, om på Skepsvarf- 
vet upråttades et vårdshus, der fattige, 
fom hade luft, at i defs tjånft engagera 
fig, kunde njuta uppehälle och nödig 
utruftning, tils Skeppen blefvo fegeh 
färdige, och fedan aftjåna det, utan at 
tillika rikta en våldsverkate. 

Näppeligen lår er ftöld kunna föröf» 
vas i högre grad, ån på de Oftindilke 
Skeppen, under den tid, de ligga i 
Texel. Kiftorne upbrytas nattetid och 
alt borttages, at ågarne ej äga en enda 
lapp til ombyte: d^r bortftjålas häng¬ 
mattor och fångkläder, at de nödgas 
ligga på fjelfva dåckgolfvet: Ikor och 
nattmösfor af de fofvande: ja byxor 
och ftrumpor röfvas ej fållan af krop¬ 

pen 



~§6 ' Texd f77i. 

peli på He fjuke; få at de fofvahdej når 
de iipvakna och de fjuke når de tilfriiki^ 
na, nödgas i köidén iöpa med bart huf- 
vud, utan Ikor, barfotade och halfnäkhé. 

Så långe Skeppen ligga för ankare 
i Texel, få Medicaments Kiftorne ej 
öpnas, utan nödige medicaraenter re- 
quireras effcér behof De fjuke inr5;"m- 
mas under den tiden uti mellandåcket 
vid framåndan i men få fnart man kom» 
mit ut i fria fjön, flyttas de up under 
halfdlcket eller förfta dåcket, då fpeiet 
för ankarlinaii ej mera nytjas. För de 
fjuke, fom då ej åga hängmattor, göres 
en brådlava, at ligga på, åt ena fidan, 
och åt den andra fidan fåttes en af Me¬ 
dicaments kiftorne, famt den andra midt 
för fpeiet, hvarefl altid förbandet kom? 
mer at under hela refan hållas. r f 

Oftindifta Corapagniets Medicus, Dö- 
étor Famars hade vål ordinerat, til fö¬ 
rekommande af fjukdomars utbredandé 
på Skeppen, at fjukvaktarene fkullehål-, 
la en fvamp i munnen med åttika och 
at de fkulle tvåtta fig med åttika j at dé 
'frifke flculie dricka tamarind-vatn, och 
nytja Spifitus cochlearise; at de fom 
tilfrifknade, fkulle få tinétura chinae och 
fårlkt fårkött 5 at våggarne af Skeppen 
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Ikulle beftånkas med åttika, med mera; 
meii desfe och flere anftalter voro dock 
otilråckelige, at mota den härjande far- 
foten, fbm knappaft forr uphörde un¬ 
der refan, ån nåftan alt det halfrut- 
na folk, fom Sjålköparne lämnat, var 
medtagit. 

Den 30 Decemher, kl. 3 eftermiddagen 
affeglade vi i HErrans namn ifrån Texel, 
med en gynnande Öftanvind, fom re¬ 
dan varat och ökats i 24 timars tid, fe¬ 
dan Capitaine Morland, på Comraen- 
deur Skeppet Bovenkerkerpolder med 
Canon-lkott gifvit tekn til förfta och 
fidfta ankarets lyftande. Med ofs ut- 
feglade tillika nu en ganfka talrik mängd, 
få vål af Oftindilke, fom Coopvardie 
Skepp. Sedan Lotfen, Befökare med 
flere tagit aflked och lämnat Skeppet, 
famt vi väl hunnit utom tredje tunnan, 
losfades Canonerne och den ene tilön- 
Ikade den andre en lycklig refa. 

Den 31 eftermiddagen pasferade vi 
Canalen, fom åtlkiljer Frankrike och 
England. 

177a den 3 yanmrii voro vi redan 
komne utur Canalen, i Spanlka fjön» 
då vatnet fom hittils varit grönt, nu 
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fyntes helt morkblåt odi luften var 
anfenligen varmare. 

Den 4 om aftonen , framfattes ibland 
andre råtter, på Officers tafFeln, Pan- 
kakor, hvartil Domine, fåfbm Back- 
meefter åt Hofmåftaren framlämnat mjö¬ 
let och af förfeende farat nog tjock dum¬ 
het, tagit nåftan hålften biyhvit af en 
kruka, fom var årnad til målning på 
Skeppet och blifvit infatt i Ikäpet, och 
hvilket ej röjde fig för honom med fin 
tyngd. Pankakorne voro tunne med 
bruna brånda fläckar, hår och der ftröd- 
da, i fynnerhet på ena fidan, men för 
ofrigit hvite och få torre, lom deri ej 
varit en enda fmörbit. Kocken, fom 
mistånktes hafva illa bakat dem och 
fparat fmöret, blef inkallad ock fick ban- 
nor. En Pankaka blef dock upåten af 
de måfte Officerare vid bordet, och 
fmakade något fotaktigt, utan at något 
gift för öfrigt kunde mårkas. Reften 
af Pankakorne förtärdes af Hofmåfta¬ 
ren och gåsfarne, få at in alles ao per- 
foner fingo fin portion. Verkan deraf 
var den, at fomlige ftraxt lefvererade 
den tilbaka, i fynnerhet gåsfarne, fom 
hade reteligare nerver, och andre nat¬ 
ten derpå, famt hela den påföljande da¬ 
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gen. Blyhvittet lade fig i kårilet helt 
niörkgråt ned på botn. Ehuru erg af 
någon kopparpanna nu måft mistånk- 
tes, åfven fom, fjöfjukan troddes fpela 
hårunder til någon del, få föll jag dock, 
vid ålynen af detta fediment, på den 
tankan, at pröfva det famma. Jag lade 
derföre litet pä et kol, och för blåsrö- 
ret fmålte det til bly. Tillika erindra- 
de jag mig, at det fura franlka vin, fom 
öfver bordet dracks, och nu åter helt 
fött upkom , ej kunde hårröra af den 
ringa quantitet focker, hvarmed panka- 
korne beftrodes , utan torde vara af 
något blyaktigt fött gjordt. Detta, ehu¬ 
ru jag ej kunde begripa fammanhanget, 
bragte mig at anftålla nåmnde förfök. 
De, fom fingo vomera om aftonen, blef- 
vo bl5^materien qvitte och voro fedan 
friilce, fom hånde alle gåsfarne, hvilke 
til uppafsning blifvit antagne. Åtlkilli- 
ge Officerare , fedan de fåt gifva öf¬ 
ver, hade' ej eller vidare olågenhet der- 
af; förmodeligen hafva de fåt af de 
Pankakor, fom förft blifvit bakade och 
fåledes innehöllo mindre blyhvit. An¬ 
dre åter fingo dyrare betala fin måltid, 
fom derföre förtjäna at fårllcildt omta¬ 
las. Capitainen, efter Iked vomitus, 
mådde et par dagar vål, men fick fe- 
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dan en colik, fom icke lindrades hvar- 
ken af emoliientia externa, emollierande 
drycker eller clyftirer, utan hölt uti 
tvånne dagar; då gafs en dofis Landa- 
num liquidum om aftonen, hvaraf coii- 
ken aldeles förfvan, få at han fedan ej 
hade någon vidare olågenhet deraf. Han 
var Heéticus och hoftan blef åfven der¬ 
af for någre dagar borta. Ingen var 
ftarkare plågad, ån jag och Domine, 
Emot morgonen den 5, började jag förft 
få vomitus, fom continuerade nåftan 
hela dagen, få at jag in ailes hade e- 
mellan 30 och 40 vomitus, hvaraf i kå- 
rilet hade fatt fig ned vid pafs fem raat- 
ftedar af et biamt fediment. Den pan- 
kakan jag förtårt, var en af de öfver- 
fta på fatet, hade fåiedes blifvit ibland 
de lldfta bakad, och innehölt derföre 
mycket blyhvit, hvilken enligt fin 
tyngd, uti krukan nedfunkit til botn. 
Jag plågades tillika af hufvudvårk och 
colik, fom dock ej var mycket ftark. 
Redan famma dag fvulnade tandköttet 
vid roten up, likfom i knylar, de der 
tycktes fåkert innehålla blyhvit . och 
voro ganlka öma; likaledes fvålde kört- 
larne in i munnen, få vål fom under 
hakan. Spötten var, ganika feg, och tun¬ 
gan brunaktig. Med ymnigt drickande, 

låt- 
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låttfideS och befordrades iipkaftningen 
och et emollierande gargarifma nytja- 
des, at lindra fvulnaden i mun. Den 6 
fick jag en fulkomlig , men lindrig Sa- 
iivation och munnen fårades inuti, i fyn- 
nerhet Vid iidorne, med en elak ftank. 
Öfver tånderne fatte fig et gulaktigt 
flem. Urin var rödaktig. For at drifva 
materien upifrån nedåt, intogs et laxativ. 
Den 7, fortfor falivation lindrigt och fa¬ 
ren i munnen blefvo helt gula. Den 8. 
mådde jag något båttre; men natten 
derpå inflammerades hvit-ogonen, hvil- 
ken inflammation helt lått, endaft af frot- 
tering med ogonlåcken gick ofver; tå- 
rarne floto den 9 ymnigt til, voro Ikar- 
pe och fråtande. Högra fidan af anfig- 
tet IVulnade up, med en or-vårk, foni 
var gan&a befvårlig, i fynnerhet under 
fvåljaiidet och gjorde, at jag med Itör- 
fta fvårighet kunde dricka, men omö- 
jeligen tugga och nedfvålja någon ftadig 
mat. Emot middagen fyntes på fingrar- 
ne upfvåida röda flåckar, ftörre och 
tuindre, likafom af köld, utan fårdeles 
ömhet: desfe gingo efter någre timar 
bort och vifade fig åter efter et par 
dagar. Den 10, var fvulnaden i halfen 
borta, och blymaterien begaf fig ifrån 
hufvudet ned til magen famt förorfaka- 

G 3 de 
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de å nyo någre vomitus. Dm ii con- 
tinuerade vomitus och litet blod vifte 
lig dermed. Den 12 åfven få, då mera 
blod vifade fig. Jag var nu af de mån¬ 
ge upkaftningar ganlka fvag. Den 13 
hade jag endaft: åckel och en lindrig co- 
lik dä och då. Den 14 voro munnen 
och halfen få torre, at alt limades til- 
hopa och biyhvit mårktes i Ipotten. 
Den 15, hade jag åter colik med ftyfhet 
i knån, hvilken ftyfhet åfven , fyra an¬ 
dre Officerare uti knån fingo. Den 19, 
infunno fig hufvudvårk och åckel med 
ftor fvaghet. Den 21 kåndes åter colik 
och flygande vårk i högra armen, men 
en ftadig vårk i knån, under fotfålorne 
och emellan benen uti fjelfva foten, at 
jag med möda kunde gå, hvilket con- 
tinuerade den Sedan mådde jag nå¬ 
gorlunda vål och återfick fmåningom 
krafterne ti!s början af Februarii, då 
plågorne åter förnyades, combinerade 
med en Rheuraatifme, Ipm då åfven flog 
dertil och tvingade mig at den 9 Fehru- 
arti intaga fången, för matthet i knån, 
fom dageligen mer och mer ökat fig. 
At rena magen togs ftraxt et vomitiv. 
Den 16 hade jag ftark hufvudvårk, med 
vårk i lederne och colik, famt feber dä 
vårken var ftarkaft, fom middagstiden 

och 
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ochv eftermiddagen. Under denne tiden 
nytjade jag någre dagar temperantia och 
morgonen et laxans af et iints Eieéluar. 
Diapruni, hVilket förorfakade en Cho- 
lera, fom häftigt afmattade mig, nåftan 
til fvimning, men uphörde genaft af en 
dofts Laudanum liquidum. Derefter kun¬ 
de jag vål låmna fången , men var al¬ 
tid befvårad af tyngd i hiifvudet och 
fvaghet i knån, fora utan någon mårke- 
1ig åndring continuerade til den 23, då 
hufvudet blef mera tungt med ör-vårk 
på högra fidan. Den 24 blef hufvudvår- 
ken rått ftark, med en ftark klapning 
på högra fidan, få at, då jag fatte mig 
up i fången eller annars rörde mig, 
jag nåftan fick convulfioner och frukta¬ 
de för flag: ör-vårken var ock ganika 
ftark och kåndes ftundom några ftrålar 
af tandvärk , åfven på högra fidan. Jag 
låt derföre öpna ådren med mera. Den 
25, voro de nåmnde fymptomer nåftan 
lika ftarke och nåtterne iomnlöfe. Den 
26 var ör-vårken aideles borta och 
klapningen i hufvudet mindre; men i 
ftåilet fick jag nu vårk i alla leder, hvil- 
ken i fomlige var fvag, men i andre å- 
ter ftark, i fynnerhet i knån och arm- 
bogarne, få at lemarne blefvo deraf haif 
lame. Coliken var lindrig, men ifrån 

van- 
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vånftra njuren utgick ftundom en vårk, 
fom var pinfam , och gick fnart ofver. 
Når jag låg på ryggen, befvårades jag 
af åndtäppa, med toiT hofta, hviiken 
andtåppa var ymfom fvårare och lättare. 
Syniptomerne voro alle dagar, til åf- 
ventyrs af hettan, fvårare ifrån kl. 10 
til kl, 4, ciå pulien åfven var hog och 
ihtermittent. Magen tålte iiitet furt i 
drycken, fom taiuarind-vatn, citronfaft 
eller dylikt, utan endaft en och annan 
droppa af Ipiritus nitri duicis i thévatn. 
Spänflc-fluga lagd i nacken, minfkade 
ingen ting af hufvudvårken. Den ag 
uphörde dunkandet i hufvudet och and¬ 
täppan , ehuru hufvudet ännu forblef 
tungt fom bly, och värken i lederne 
var dufven. Mot aftonen låt ledvärken 
åter märka fig ftarkare, åfven i axlar- 
ne, fom continuerade hela den 29, hvar- 
efter värken tiivåxte ännu mer. 

Den I Martii och följande dagar af- 
tog värken, men tyngd i hufvudet och 
fvaghet i knän, med lindrig värk, af 
blymaterien, fom holt fig der, fortforo 
länge och hade fåkert koftat mig en 
firorre forluft af hålfan, ån fom Ikedt, 
deråft jag icke ankommit til et få fkönt 
land, fom Goda Hoppets udde år, der 
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jag fick njuta en mycket ftark krops 
rörelfe, och forfriflcning af alle de be- 
hageliga frukter, gronlkker och viner, 
fom detta landet, under de idoge Eu- 
ropeernes hånder frambringar. 

Sjuktröftaren eller Domine hade åf- 
ven de förfte dagar ftark vomitus och 
cölik, och på honom, få vål, fom på 
Commendeuren för Soldaterne fvulnade 
tandköttet och får i munnen flogo ut, 
fom gulnade, ehuru den fednare ej ha¬ 
de få våldfamme kråkningar eller ftark 
cplik. Emot flutet af Januario fick den 
förre åter en ftark colik, fom fvårligen 
gaf fig af emoUientia; den kom efter 
någre dagar ftarkare åter med en ful- 
komlig Iliaca; hvarken Rhabarber eller 
decoélum Sennas, eller vanliga Ikarpa 
cliftirer, eller ftolpiller Ikaffade öpningj, 
dérföre fattes et clyfma af tobaks de- 
coft , fom ej eller‘hjelpte, hvarföre det 
itererades, då öpning vål ficks, men 
éqliken med vomitus uphorde ej, forr 
ån en god dofis Laudanum iiquidum Sy- 
denhami biifvit gifven. 

- Underkocken fick åfven, .efter nå¬ 
gre dagars förlopp, fedan förfte kråk- 
ningarne voro öfver, colik, fom gaf fig 
af vanlige medel , kom åter och blef alt 

G 5 mer 
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mer och mer ftark, och defc få, at den 
2 Februarii fruktades för Enteritis, ty 
han blef af varken nåftan (maniacm') ra- 
fande, och ville fticka fig buken up: 
ådren öpnades derföre och ciiftir fat¬ 
tes , hvaraf han fick lindring; men anr 
dra dagen ökades coliken med Iliaca. 
Inge ftarke cliftirer eller flolpiller för¬ 
mådde Ikaffa öpning, ej eller i början 
tobaks cliHir, förr ån två eller tre för- 
gåfves blifvit fatte, Laudanum liquidura 
gafs ledan för at ftilla coliken, men det 
hjelpte honom ej få fulkomligen, foiii 
förra gången, utan IkafFade endali: lin¬ 
dring för kort tid; derföre lades öfver 
magen en Spanfk fluga. Den håfde co¬ 
liken aldeles, men patienten blef deref- 
ter likfom lam i låren, at han ej kunde 
gå, hvilken lamhet dock fmåningom för- 
giqk af fig fjelf. 

Denna af blyhvit olyckeliga hån- 
delfe, hvaraf likvål ingen fatte lifvet 
til, har koftat mig fjelf den måfta plå¬ 
gan och lårt mig, at fedan under fort- 
fåtningen af min fleråriga refa, blifva 
mera granlaga i mat och dryck. 

Den 17 ^anuarit, I dag fyntes til hö¬ 
ger St. Porto. Hollåndlka Skeppen , i 
fynnerhet då de långe af motvind drif- 

vas 
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vas i Nordfjon, lågga méråndels an vid 
St. Jago , på iitrefan, at håmta frifkt 
vatn och någre matvaror, ehuru vatnet 
fåges icke hålla fig mycket långe, Vi 
feglade med god vind förbi, fér at ické 
uppehålla ofs i vår refa. 

Den ■ 19 hade vi til höger Canaria 
med lina höga gula och röda berg, 
famt til vånfter Forta Ventura. 

Den 20 fingo vi pasfad vinden. 

Den 16. Den förfta Gudstjånften un¬ 
der hela refan blef i dag hållen , beftå- 
ende i Bön, Sång och Bibel-låsning. 
Morgon-och Aftonbön hölts fedan åt- 
flcillige gånger, då vådret var vackert, 
men ej mycket ofta. 

I vatnet fyntes om aftnarne och nåt- 
terne tufendetals lyfande djur , likfom 
ftjernor i böljan , då den rördes af Skep¬ 
pet, och åfven ftora kulor, fom gäfvo 
emot Kajut-fenftret, når det ftod öpet, 
et {ken, likafom af en matt blixt. 

Den 29 hade vi 15 graders latitud. 

Febriiarii den 3 och följande, under 
den åttonde och nårgråniånde grader, 
blixtade det om nåtterne, utan at nå¬ 
gon ålka hördes. Det fades betyda vind, 

faft 
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faft ån det nn icke flog in. Fifk fån¬ 
gades nu, och några ftora Foglar, Mal- 
inucker kallade vifade fig. Hettan bief 
dageligen ftarkare och odrågeligare och 
Citronfaften gjorde nu med focker god 
tjånft i en låfkande dryck. 

Den 8 . fågs på hafvet et artigt vatn- 
drag: columnen börjades ned vid vat- 
net med likfom ftrödde fmå moln, til- 
våxte fedan utur dem med en fmal, i 
bugt upftigande ftrång, med jåmna fi-; 
dor, hvilken, få fnart den hunnit öfver 
iit midlerfta, fmåningom tjocknade och 
flutade fig i en Iky. Den varade ej lån¬ 
ge, utan förfvan fnart. 

Den 21, följde Skeppet en ftor myc¬ 
kenhet filkar, hvars fidfta radius i ryg- 
fenan var ganlka lång, QBalliftes'). 

Den 22, ftraxt före kl. 12 pasfera- 
des linien. Hettan var nu få ftark, at 
fmöret var flytande fåfom olja, och fi- 
giller på bref mjuknade up, få at då bref- 
ven iågo tilfamman, ftåmpelen utplåna¬ 
des. Flygfilken QExocoetus volitans') vi¬ 
fade fig nu nog ymnigt: den flög måft åt 
en led, dock fågs den ftundom, ehuru fål¬ 
lan, flyga up i contraire led. En fort ftora 
fvarta foglar, fom flögo ganllca högt, fyn- 

tes 
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tes åfven, och Skörbjtigen begynte ta¬ 
ga mera öfverhand. Vatiiet, ehuru i 
det famma var qvickfiifver, rutnade* 
och började antaga en våmjaktig lik¬ 
lukt, famt fyllas med malkar, få at man 
ej kunde dricka det, utan Caffé eller 
The; men efter någre veckor renades 
det af fig fjelf och blef vålfmakeligit, 
fedan det falt ned til botn all fin oren- 
lighet och alle fine rnalk-kråk. Emed- 
lertid -famlades någon gång regn-vatn , 
ehuru det var förbudit och troddes för- 
orfaka fjukdomar, åfven fom det af tog- 
verket fmakade af becket. Öl fades 
conferveras, om tvånne agg lädes i fa¬ 
tet, fom fmåite up. 

Den ag, pasferades Solen, få at hög- 
den måfire nu med Octanten tagas på 
fiyrbord fidan, fom förut blifvit tagen 
bakbord. Så fnart vi nu voro komne 
litet på födra fidan om linien, blef vin¬ 
den mer och mer ftark, ehuru den ofta 
ej var rått god, utan dref ofs emot A- 
mericanlka fidan til några och 70 mil 
ifrån land. Kylan tiltog ockfå dageli- 
gen, ju mera vi nalkades födra polen. 

Martii den 24, hade vi högden af 
Caput Bonse Spei. Delfiner upfilkades 
och åtos. 

Den 
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Den 26 fl6gö ftora foglar eller Mal- 
mucker, bruna och hvita under, i myc¬ 
kenhet förbi, hviike fades betyda, at 
vi ej voro alt för långt ifrån land: tröt¬ 
te fatte de fig ned på hafsvågen at hvi- 
la, och fyntes icke de följande dagar. 

Den ag, fågs et Trurapetgrås (^Fu- 
cus huccinalis'^, flyta i vatnet, hvilket 
år et fåkert tekn, at man nalkas nåra 
Cap, ifrån hvars ftrand den farnma lös- 
rifven utflutit. 

De fjukas antal, fom alt ifrån re- 
fans början hade varit ganOca ftort, be- 
gynte nu. anfenligeh minfims, fedan lik¬ 
väl ganlka mänge fatt lifvet til, fom ej 
kunnat råddas. 

De fjukdomar, fom på Skeppet måft 
förekommo, voro Flåckfeber, elaka Röt¬ 
febrar, Catarrhalfebrar mer och mindre 
maligne, Rheumatifmer, Rofen, Skörbjug, 
ftora och elaka Sårnader (ulcerd). Böl¬ 
der, Tusfis, Diarrhoe, Dyfenterie, Lues 
venerea med flere. Matrofer fom fto- 
do vid ftyret, famt blefvo der fvettige 
och fedan ej aktade fig för köld, fjuk- 
nade ofta in. Soldaterne med förlkåm- 
de våtlkor voro dock de måfte, fom 
fjuknade och minft kunde hjelpas. 

Sjuk- 
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Sjukvaktare antagas efter behof, til 
de ljukas Ikötfel och at betjåna dem 
med mat och dricka, medicaraenters in- 
gilning, famt hjelpande utur och i häng¬ 
mattan, och tilfe, at de, fom tilfriik- 
na, hålla fig uppe på däcket i den fri- 
flcare luften. 

Sålian bröt fig någon Feber med rig- 
tig och god Crilis; ty antingen lågo de 
fjuke nåftan nakne eUer gingo de oti¬ 
digt under fvetningen up; ftulo fig til 
at dricka kalt vatn eller at flå kalt vatn 
på fig. Håräf upkommo åtlkillige Me- 
taftafes, fom förfärlige Abfcesfer på ar¬ 
mar, händer, ben och kinder, af hvil- 
ka någre gingo til Kallbrand och andre 
utmärglade de fjuke til dods. Andre 
blefyo mer och mindre döfve. Slog fig 
Metaflafis til låren, upkom deraf en o- 
lidelig värk; til ögonen, få kunde de 
knapt fe; til fötterne, upkommo vatn- 
fjuka ben. - En och annan fick Variolse 
fpuriae. Ibland fymptomerne i Febrar fin- 
go fomlige en envis Vomitus, fomlige 
en evis Diarrhoe. Yra flog ofta til i ma¬ 
lignis, men hos et par fjuke flog til et 
Delirium innocuum, under hvilket de 
föngo hela dygnet, innan de dogo. 

Nå- 
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Nåftan beftåndigt lågo 150 man un¬ 
der refan fjuke, ånda til deft vi pas- 
ferat linien och det odugeligaile folket 
hunnit dö bort. 

Til fjukdomars förekommande un¬ 
der refan förordnades, at luftpumpar- 
ne Ikulie ftåndigt vara i gång; at noga 
tiifyn hades, det inge fyllehundar fingo 
fofva om- dagen och fupa om natten; 
at et fegei beftåndigt hängdes, ifrån fto- 
ra maften ned i ftora gluggen, för at i 
Skeppet neddrifva frilk Jnft; at då vac¬ 
kert väder var, folket ikuile viftas på 
däcket; at äfven dä, kiftor och häng¬ 
mattor upfördes för at vädras, under 
det Skeppet iraedlertid rengjordes,, rök¬ 
tes med enbär och antåndt krut, famt 
beftånktes med ättika. Utom des up- 
muntrades folket til roligheter, at tvät¬ 
ta fig och hålla fig väl rena, torka line 
kläder och ymfa dem. 

De fjuke befökas af Doftorn eller 
förfte Chirurgus tvänne gånger om da¬ 
gen, nämligen kl. 8 oro morgonen och 
kl. 4 eftermiddagen, då förft förbandet 
hålles. De fjuke, fom kunna framkom¬ 
ma til inedicament-kiftan, anteknas på 
en tafla, h varpå förord nas h vad den 
dagen Ikal brukas. Sedan befökas de 

me- 
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inera fjuke vid deras lågerftållen. ‘ Der- 
efter raporterar Doftorn för Gapitain 
eller vakthafvande Styrmannen, om nå¬ 
gon den förledne natten blifvit 4iÖd > 
famt de fjukas antal och tilftånd., De 
aflednas namn låmnas på en lapp, och 
på de fjuke en lifta, lom meddelas fe¬ 
dan åt Båtsman, få at desfe 1 juke éj 
commenderas på någon vakt 

Maten för de fjuke ordineras af Do- 
ölorn och Buttelieren tilfåges at derom 
föranftalta. För' de elåndigafte fjuke 
låmnas tillika någon loppa eller annan 
mat, fom vid Officers taffeln blifver öf- 
rig. Hvad utom Medicamenter eller til 
“desfas tilredande för öfrigt kan behöf- 
vas, begåres åfven om morgonen j få- 
fom frillct vatn, focker, åttika, olja, ci- 
-tronfaft ^ Ipanfkt och hvit vin, falpet- 
ter, enbårs-brånvin och dylikt, hvilket 
uplkrifves på en lifta, fom låmnas til 
förfte Styrmannen, 

Når någon blifvit död och Döéforn 
derom allåmnat lin rapport, låter vakt¬ 
hafvande Styrmannen genaft uphåmta 
idefs kifta och utdelar defs klåder åt an¬ 
dre behéfvande. 

Doétorn häller få vål journal öfver 
j Del, H ”de 
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de fjuke, Ibm upfats på det for dem re-» 
quireras och en lifta på de déde» hvih 
ke aflåninas til Gouverneuren på den 
ort, dit refan år årnad. 

Når Skeppen ligga i någon hamn 
och någon dör, uphisfas en liten flagg 
på halfva ftången, då en båt med kifta 
ankommer at afhåmta liket; men på 
ljön fys det in i hängmattan, lågges nå- 
gre timar framför ftorraaften och kaftas 
fedan öfv^er bord med någon fylning 
af fand eller bly vid fötterne, at det 
må fjunka. 

Gor någor Teftamente fore fin död, 
underlkrifves det famma af Öfver-BåtSr 
mannen, Conftapeln och någre andre. 

Ranfon , fom af visfa faker hvar el¬ 
ler hvarannor vecka, bör utdelas til 
Skepsfolket, fom olja, tamarinder, ci¬ 
tron faft, fmör, oft, med mera, medde¬ 
las dem ofta endaft hvar månad eller 
hvar femte vecka, alt. fom Capitain och 
förfte Styrmannen behaga och finna der- 
vid fin råkning. Håraf hånder, at åt- 
llviliigt för folket förfnillas, fom- af de 
nåmde Officerare fedan förfåljes, eller 
at folket får mera på en gång, ån de 
åga nog kåril, at kunna berga i fine fmå 

ki- 
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kiftor, ibland klådéspaltorne. Utom defs, 
då de få en ftorre ranfon, åta de myc-- 
ket i början och åga fedan intet. Ofta 
bortftjåles ockfå alt eller någon del ifrån 
de enfaldige, fom ej vål kunna göma* 
Kött och flålk utdelas likvål oftare och 
ordenteligare. Ättika, olja, falt och 
peppar får befåtningen meråndels få 
mycket fom behöfves, men af fmör bör 
utdelas för hvar vecka | Skålp:d, och 
af bröd 35 Skålp:d. Til Kocken utläm¬ 
nas för hvar man, om Tisdagen i Skålprd 
flålk, Torsdagen kött. Fredagen ftock- 
filk, Söndagen arter, kött och defs e- 
mellan gryn, årter och böner. Potater, 
rödkål och lökforter, famt pepparrot 
och morötter, utom någon gång fårllct 
kött eller flålk, utdelas åfven til föda 
för manlkapet. Så fnart Skeppet kom¬ 
mit vål ut i öpna fjön, tildeltes hvar 
man 3 hela oftar, af någre markers vigt. 

Cpmpagniet medfånder åfven ftrum- 
por och klåder af groft och tunt val- 
mar, fom på credit låmnas åt dem, fom 
vela begagna fig deraf; en fådan utdel¬ 
ning Iker, når Capitain behagar och fin¬ 
ner lågligt, åt dem, fom åftunda, och 
ej altid åt dem, fom behöfva. 

H 4 Den 
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Den 30, vifade fig åter några ftora 
foglar och gåfvo tiikånna, at vi nalka¬ 
des nårniare Cap. Klåder utdelades nu 
andra gången, åt de Soldater, fom hit- 
tils gåt iialfnakne. 

y^pril den 7, fågs (^hefantjes') FIo- 
lothuria phyfalis fegla på vatnet De 
fcore Malmucker vilade fig nu i ftor- 
re inångd och motvind hindrade ofs, at 
komma nårmare landet. 

Den 10, bort-audrionerades qvarlåten- 
fkapen efter en afleden Matros. Sum¬ 
man fteg til ^ 68 gylden, hvaraf hälften 
delades til de fattige i Holland och hälf¬ 
ten til de fattige i Cap, utan at man 
tänkte på någon af den aflednes laglige 
arfvingar. Eftermiddagen kl. 4 fägs et 
Skepp och en liten blå och hvit fogel, 
ftor fom en fvala fvåfvande öfver vatnet. 
Tvänne ftycken Nordkapare (Balmiay 
gingo ofs förbi. Vatnet var nu redan för- 
åndradt ifrån fvart til grönt, fom gifver 
tiikånna, at hafvet blifver grundare; et 
fåkert tekn för fjömannen, at han nal¬ 
kas land. 

Den II fågös landtfoglar, hvilka kan¬ 
nas dermed ifrån fjöfoglar, at de ej 
flyga få hurtigt utan flakfa mera med 

vin- 
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vingarne. Emot kl. 10 begynte laffel- 
berget at fynas och vatnet var gan- 
ilca grönt 

Den upkom en fydoft vind, fom 
gjorde, at vi ej kunde vinna hamnen, 
litan rnåfte någre dagar lovera i fjön. 

Den 14, fågos vatnfprutande Nord- 
kapare , hoppande fjohundar QPhoca'), 
pch trompetgråfet Q Fucus hiiccinalis') fly¬ 
tande i myckenhet På det fednare fat¬ 
te fig ofta landfoglar, at hvila. 

Den 15, fiimmo på vatnet en myc¬ 
kenhet vatnfoglar, utan före hamnen. 

Den 16, hunno vi lyckeligen fram på 
redden i Taffeibayen, fålde vårt anka¬ 
re , losfade väre canoner och glade lyck- 
önlkade hvarannan. 

Ifrån Staden ankommo ftraxt Skeps- 
Commendeuren och en Chirurgiis, den 
förre at afhåmta bref och Compagniets 
papper, den fenare, at underråtta flg 
om antalet äf de under refan döde och 
ån varande fjuke. De fenares aiUtal var 
nu ej mycket ftort^ men de förras fteg 
til 115, hvaraf 10 afledo redan uti Texel, 
före refans början, och tvånne hade 
olyckeiigen Iprungit öfver bord. De 

H 3 öf- 
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öfrige Skeppeii af vårt medfélje hade 
ånnu flere döde, nämligen Hoenkoop in 
alles 158» hvaraf 136 dogo .i Texel, och 
aa under refan; Vilhelm V, hade in ak 
les 230, och De Jonge Samuel ifrån Ze- 
land 103 döde. 

Vi voro ej vål komne för ankar, in¬ 
nan en hop fvarte Slafvar och Chinefa- 
re kommo med fmå båtar til fidan af 
Skeppet i ymnighet, at för pengar, 
kläder och varor, förfålja fårlkt kött, 
grönfaker och frukter, dem fjöfolket 
med mycken begjårlighet emottogo. 

På redden låg redan för ofs, ibland 
andre, et Svenlkt Skepp, fom kort för¬ 
ut inlupit, och med hviiket til denne 
födre Africas udde, hade anlåndt min 
vån, Hr. Profesforen SpARitMAN. 

Den 17, åtföljde jag Capitainen i 
land, och fick logie hos Hr. Hendrii^ 

Fehrsen. 

Lyck- 
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T yckeligen ankommen hit til Goda 
Hoppets Udde, blefmin förfta om- 

forg, at npvakta då varande Vice Gou- 
verneuren, Baron Joachim von Plet- 
TENBERG ocli de ofrige Herrar af Re¬ 
geringen, til hvilke jag var recommen- 
derad och at til dein aflåmna mine med¬ 
förde brefver. Och emedan den gam¬ 
le hederlige och almånt ållkade Gouver- 
neuren Tulbagh, redan d. ii fiftledne 
Augufti, af ålder och podager låmnat 
detta jordilka, lämnade jag de til honom 
addresferade brefver til HerrPnEXTEN- 
berg, fom med mycken ynneft emot- 
tog mig och lofvade befordra min affigt, 
at få refa in åt landet, iinder den tid, 
jag hårllådes kommo at förblifva. 

Når uti mit kåra Fädernesland, norr 
om ^quator, denne tiden den vackra- 
fte vår tilftundade i få började nu hår- 
ftådes föder om linien (^Äqmtor') fjelf- 
va vintren at annalkas, få at jag ej ånnu 
på flere månaders tid, med någon nyt¬ 
ta kunde genomvandra de inre delar af 
landet; utan måfte afbida September 
månads början, Emedlertid använde jag 
desfe månader, at låra kånna Compag- 
niets hushålning och inråtningar hårftå- 
des, underfökte de våxter och djur, 
fom funnos ikring Staden, och de når- 

H 4 ma- 
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mafte bergen, famt gjorde kortare re¬ 
for in åt et land, fom jag hoppades 
framdeles få djiipare in genomrefa och 
med upmårkfamhet belkåda och granlka, 

Caput bonse Spei eller Cap de bon¬ 
ne Efperange, år den ytterfta udden, 
fora af Africa och hela den gamla veri- 
den utikjnter aldralångft i föder och år 
vål den förnåmfte udde i hela verlden. 

Bartholom-®us Dias, en Portu¬ 
gis , var den forfte, fom uptåckte denne 
udde år 1487, och Konung Emanuel 
gaf den famme namn af Goda Hoppets 
udde. Vasco de Gama befökte den 
andra gången år 1497, pä famma Ko¬ 
nungs befalning. Enligt de la Cail- 
LES Obfervationer ligger Cap på 33 gr, 
35 min. fodra latitude och pä 35 gr. % 

min. longitude. 

Skeppen fom ankra i TafFelbayen, på 
en anfenligen ftor redd, ligga ungefärligen 
en fjerdedels mil eller långre ifrän Staden, 

Dagen efter ankomften fördes de 
fjuke, beledfagade af under-Chirurgus 
til Hofpitalet, och fedan Soldaterne, an¬ 
förde af fin Commendeur, fom tjänar 
fom Sergeant efter ankomften i land. 

Sta- 
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Staden år mycket ordenteligen bygd, 
ifrån ftranden up åt den flntning, fom 
Taffelbergets fot formerar, liggande i 
råtta qvarter och gator, famt omgifves 
af Taffelberget QTaffeIberg') på ryggen, 
på vånftra fidan af Lejonberget (Leuvs- 
benr), och på den éftra något litet af 
Djefvulsberget (^DtiyveIsberg). Emot fö¬ 
der och öfter år den fålunda måft öpen. 

Man oroas och hindras hår icke, 
vid landftigningen, hvarken af tilflutne 
tullar eller defs befpkare. Staden hafver 
hvarken vallar ikring fig eller portar 
och åger åndå den fulkomligafte iaker- 
het i et vildt folks land. 

Hufen åro alle af ften, öfver alt 
hvitmenade, en eller hogft två, myc¬ 
ket fållan tre våningar höge, merån- 
dels med platte niurade tak eller tåckte 
med et af landets grås-dag (Reftio te- 
élortim), 'på en låg resning. For den 
ftarka blåften, fom hår vankar, kunna 
de ej tåckas med tegel, eller byggas 
högre. Vice Gouverneurens hus och 
Compagniets packhus , vprp- de ende 
hus af tre våningar. 

Tjånftefolket beftår bår icke af Eu- 
|-opeer, utan af fvarte eller bruxie llaf- 
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var Mn Madagafcar, Mallabar eller an¬ 
dre Indifke orter. Desfe tala merån- 
dels antingen en bruten PortugifiHia el¬ 
ler Maleilka, fållan Hollåndflca, och iå¬ 
ra fig allehanda handtverk, hvarined de 
åt fine husbönder förtjäna anfenliga pen¬ 
ningar , i fynnerhet de, fom åro Skräd¬ 
dare, Snickare, Murare eller Kockar. 
Slafvarne uthyras på månad , vecka el¬ 
ler dag, til at arbeta och för den tiden 
bör flafven dägeligen rånta fin husbon¬ 
de någon vifs fumma. Mansflafvarne 
båra fit hår, fom hos dem år i mycket 
vårde, invekladt uti en hopvriden näs¬ 
duk, likfom i en tulband och Pigorne 
upvekla fit hår, fanlt fåfta det med en 
ftor nål. Bufaroner utgöra deras öfri- 
ga klådebonad och til tekn, at de mi- 
ftat fin frihet, gå de altid barfotade och 
utan hatt. 

Innan man går til måltids, middag 
och afton, kommer en flafvinna med 
tvåt-vatn och en handduk, hvarmed gå- 
fierne tvåtta fine hånder; åfven fom 
efter flutad måltid. I de förmögnare 
hufen har hvar gåfi: en flaf bakom fin 
ftol til uppafsning. Denne flafven hål-» 
ler ofta en ftor foifjåder af något palm¬ 
blad i handen, för at bortjaga dermed 

flu- 
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flugorne, fora hår åro åfven få förtre- 
telige, fora i Europa. 

Vackra och nåtta Trlgårdar åro an- 
lagde, både för grönfaker och frukter, 
få vål inom, fora utom Staden, de der 
vatnas af de från bergen nedrinnande 
rånnilar, och ibiand hvilke den ftora 
och tacka Compagniets Trägård uphöjer 
fig iikafom en gammal Ek ibland fmår- 
re bulkar, Utur desfe undfå ankom¬ 
mande ft-åmlingar fin förfta förfriikning 
och utaf desfas öfverflödiga förråd för¬ 
fes både Holiåndfke och andre nationers 
Skepp med hvad de tii fin föreftående 
fjörefa behöfva. Trågårdsfron mäfte lik¬ 
väl årligen håmtas frilka ifrån Holland, 
emedan de måfte hår, med tiden van- 
flågtas, utom blomkåls-frö, fom til an- 
fenlig godhet förädlas och upköpes här¬ 
ifrån åfven ti! Holland, der det famma 
efter hand förfåmra». 

Åplen , Päron och annor Europeifit 
frugt blifver mera lös och mera mogen, 
men hinner ej til den anfenliga godhet 
i fmak, fom i Europa, och kan ej lån¬ 
ge förvaras. Perfikor ernå ej eller den 
godhet, fom i fodra Europa: de torkas 
ftundom fom Fåron,'med eller utan 
kjårnar. 

De 
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De ifrån Europa hitförde trån, fom 
Eken (jQuerciis robiir^, hvita Afpen QPo- 
pulus alha) och flere, fålla om vintren 
fine lof, likafom i fin hemort, då de 
Africanlke tråden ej låta fine biader af--- 
falla. Det dröjer dock icke långe, in¬ 
nan de återfå dem igen. Denna om- 
ftåndighet år befynnerlig nog, förft för 
det kölden hår om vintren ej år ftar- 
kare, ån i Sverige om höften, och fe¬ 
dan för det, at det fker på den tiden 
föder om asquatorn, fom tråden norr 
om den famma flå ut fine blader. Lin¬ 
dar (Ttlia eiivopoBo) kunna likvåi hår ej 
planteras, emedan de ej tala de ftarka 
ftormvindar, fom hår råda. Icke eller 
vela hårftådes trifvas Nötbuflien (€ory~ 
lus avellana). Körsbår (^Frumis cerajus'). 
Krusbår ( Rihes grosfulavia uva cvifpa), 
Vinbår (Jlihes riibrum iS" nigvimi^, hvilka 
vantrifvas och gifva fållan någon frukt,' 

Mjmtentrådet QMyrtus commimis'), up- 
våxer til et tråds högd, men får icke 
någon tjock, ftyf eller mycket grenig 
ftam. Denna år derföre i et land, der 
håftiga vindar blåfa , både tjänlig och 
brukelig til höga hackar, emedan defs 
höjeliga ftam, fviftar undan för blåften. 

Bergs- 
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Bergsfoten eller backarne ikring 
Staden beftodo af en rödflammig lera , 
fom kommer deraf, at vatn nedrinner 
i fprickorne och fårgar den med fin 
jårnhaltiga fyra. Långre up på backar¬ 
ne ligga ftore, medelmåttige och fmår- 
re fiienar, utan ordning, nedrullade 
ifrån bergen. 

Ibiand andre befökte jag Trägårds- 
måftaren Auge, fom gjordt både mån¬ 
ga och ganlka långa refor in åt landet, 
och fom famlat alle de Örter, och. In- 
fefter, hvilke afledne Gouverneuren 
Tulbagh ofverfåndt til Europa, til Ar- 
chiater LiNNé, Profesforerne Burman- 

isrus och van Royen. Och fom han 
årligen gjorde refor in åt landet, få fålde 
han tillika åt främlingar både Herbarier, 
Infeeter och Foglar. Det var af honom, 
foin Direfteuren Grubb köpte den vac¬ 
kra faniling örter, fom fedati förärades 
åt Herr Profesforen Bergius, och fom 
få ypperligen blifvit belkrifven uti defs 
bok, om Plantae Capenfes. Auges Bo- 

tanilka infigter voro ej ftore och hans 
lamlingar ftråkte fig ej garna vidare, ån 
til det ftora och vackra; men imedier- 
tid hafve vi honom at tacka, nåftan al¬ 
lena, för alle de uptåckter, fom fedan 

Her- 
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Herrmånwi , Oldénlandi och 
TOGii tid blifvit gjorde uti denna delen 
af Africa* 

Citadellet ligger vid ftrandenj åt 6- 
fter ned om Staden, omgifvit med hö¬ 
ga murar och djupa grafvar, forfedtmed 
tilråckelige våningsrum för Gouverneu- 
ren , ehuru han aldrig bor der, för Maj* 
joren och öfrige Officerare famt Solda- 
terne. Så fnart folen går ned, tiiflutes 
ftora porten, då alle Soldater, fom ej 
undfådt permislion med trumflag inma¬ 
nas och upropas vid hvart Compagnie. 
Lilla porten hålles öpen tils kl. 10, då 
de utevarande Soldater, fom ej hafva 
natt-permifion, med klåckans ringande 
inmanas och upropas; porten öpnas fe- 
dan ej nattetid, utom i nödfall, fom för 
at hårata en Barnmorfka. 

Én Fåltikår måfte altid fofya 1 
Cafteliet. 

Det förfta en Soldat måfte förvårf- 
va fig, år monderingen, hvilken han 
undfår af Compagniet, emot betalning 
och måfte fedan aftjåna den. Hvart 
tredje år låter Compagniet fy färdige 
en hop monderingar, til militiens be- 
klådniiig, och ej defs emellan. Skulle 
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då hånda, afc det gjorda qvahtum ej 
forflår för de ankommande Soldater un¬ 
der den tiden, få måfte d^ någon tid 
göra vakt, med de klåder de aga, och 
ofta med fin Sjålköpares tröja. 

Soldater, fom i Holland undfåt en 
få kallad tranfport fedel, få nu intet 
gage, förr ån all den tid år förfluten, at 
de afqånat defs vårde. Denna tiden går 
åtminftone til halftannat år, eller der- 
utöfver, under hvilken han endaft und¬ 
får något koflpenningar och tjånftepen*» 
ningar. Alt hvad de för öfrigt hafva 
nödigt til uppehälle och klåder, måfte 
de förtjäna antingen med dét handtverk 
de lärt, eller med vaktgörning för an¬ 
dre, på fine frie dagar. En Soldat, 
fom lårt et nyttigt handtverk, kan för¬ 
tjäna en half Riksdaler (^Ducaton') om 
dagen och betalar då fin vakt med fy¬ 
ra HöUåndUca fkiliingar: med tvätning 
ät andre, kunna de ockfå något förtjä¬ 
na fig. En Soldat kan våi få dubbla 
koftpenningar; men då för fubfidie, fom 
det heter, afdrages hvar månad tvä 
gyllen af defs gage. 

Soldaten har fin vakt, hvart annat 
eller hvart tredje dygn, få at han äger 
en eller tvänne dagar frie. Vakten va¬ 

rar 
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rar hela dygnet och utgöres af en Cor» 
poral och trenne man pä mindre på- 
fter, på de ftorre af en Sergeant och 
tolf man. Karlen aflofes, då han ftåt 
två tiraar och måfte fåledes tråda på 
fin påft igen, efter fyra timars frihet. 

En Soldat år pligtig, at tjåna 5 års 
tid, utrefan oberäknad, inom hvilken 
tid, han ej åger rättighet at refa hem; 
men igenom Oificerarnes ynneft, kan 
håraf mycket afprutas, ja få, at han 
ftundom med famma Skepp kan få åter- 
refa. En Soldat kan ockfå förvandlas 
til Matros. 

Når han tjånt fin tid ut, ager han 
rättighet, at antingen refa hem eller 
ijåna längre. Ingår han ny Capitulation, 
fom iker iörfia gången på tre års tid, 
ökes hans fold med två gyllen i måna¬ 
den; när de åren åro ute, kan han an¬ 
dra gången capitulera pä tvånne år, 
och får då åter tvånne gyllens påök- 
ning pä fin månadteliga lon, hvilken 
fedan ej får höjas, få fraint hall ej til¬ 
lika kan avancera. Den fom utkommit 
fom Soldat, kan avancera til Corporal, 
Sergeant eller Officerare, til Adfiftent 
på något Contoir eller til Fåltikår, pm 
han lärt den konften förut i Europa. 

Ifrån 
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Ifrån mousqvetten och tjånftgorning 
kan en SoMat annars på flere fått frias. 
Det Iker almånnaft på det fåttet, at 
han, fom det kallas, går på pafs. Han 
år då fri från all tjånft och får föda fig 
med hvad han kan , och med hvad 
handtverk han lårt. Derföre betalas 
hvar månad fyra Riksdaler och åt Ad¬ 
jutanten vid Compagniet en Ikilling. Då 
behåller han och njuter fin månadtliga 
fbld til godo. Af varande Guarnifon 
voro nu, ungefärligen 150 pafsgängare. 
Pafspenningarne fördelas emellan den 
tjånftgörande Guarnifonen och kallas 
tjånftpenningar; en Soldat får deraf 8 
^ 9, en Corporal 12, och en Sergeant 
i 6 fliillingar; reften delas emellan Offi- 
cerarne. Pafspenningen måfte noga be¬ 
talas den lldfle dagen i hvar månad til 
Pråften , fom emottager den. Vid åkom¬ 
mande krig tillätes ingen pafsgång, utan 
alle måfte då göra tjånft. Friverkare 
antager Gouverneuren för fig, af Soi- 
daterne, få månge han behagar; Majo¬ 
ren 24 eller flere, Fifcalen 2:ne, Bok¬ 
hållaren I, och få vidare. Desfe arbe¬ 
ta då antingen åt desfe Herrar eller be¬ 
tala dem fine pafspenningar. Ju flere 
fädane antagas, defto oftare vakt måfte 
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de andre Soldaterne géra, fom altfS 
derigenom biifva lidande. 

Solden til Soldaterne utbetalas hvar 
fjerde månad hos Lieiitenanten vid Com- 
pagniet, hvilken månad derfore får 
namn af den goda månaden. 

Åftundar någon i Staden eller på 
landet, någon Soldat, antingen til In¬ 
formator fqr fine barn eller til arbetare 
i fin verkftad, få kan han på detta fått 
erhålla honom; men om en fådan Sol¬ 
dat i Holland tagit tranfport fedel, må- 
fte den nu återbetalas med ungefår go 
R:sd., hvilka karlen efter hand får af- 
tjåna: Ikulle han imedlertid do, blifver 
handtverkaren derpå lidande. 

Matrofer kunna på lika fått ftun- 
dom biifva pafsgångare, men de betala 
då til Equipagemåftaren g R:sd. hvar 
månad. 

Frihet ifrån fin tjånfi: och afikrifning 
ifrån alt gage, kan man vål åfven er¬ 
hålla, men icke annorlunda, ån at då 
heta oduglig i Compagniets tjånft. 

Lyftade Qlichten) kallas fådane, fom 
hvarken göra tjånft, eller gä på pafs, 
eller njuta gage, men åro frie, få lån- 

ge 
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ge frid varar; men når desfe en gång 
tråda åter i fin tjånft, årö de förbund¬ 
ne , at tjåna ut finé fem år, fom de ca- 
pituléfat. 

Snyg och reri mäfi:é Soldaten hål¬ 
la fig, i fynnerhet, då han år på vakt 
eller parad, ined ren Ikjorta, blankt ge¬ 
vår, Ikurädé fpånnen och knappar, hvi- 
ia underkläder och hvita ftrumpor. 

Bön göres dageligen i Citadellet, ut¬ 
om Sondagen, af en Sjuktröftare, mor¬ 
gon och afton, Oih Söndagen hålles 
Skildtvakt utan för Kyrkodörren och 
porten , men inom Kyrkan lides icke 
Soldaten gårna. 

Utan för Citadellet, på en rymlig 
Tunbindare plats, uplåggas , ifrån Skep¬ 
pen vatn-och vinlåggare, för at omla- 
gas, åfven fom en myckenhet plankor 
Och bråder. At ingen ting Ikal börtftjå- 
las, måfte altid hvarje natt eri Skildt- 
Vakt hårltådes hålla vakt. Derine po- 
ften år ftundom lönaride, då Soldaten 
kan attrapera någon friare ined fin kå- 
fefta, fom då, til at undvika arreft och 
ät blifva uptåckt, nödgas utbetala några 
Riksdaler drickspenningar , för defs lilla 
fo emellan bråderria. 

I 2 Sjuk- 
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Sjuknar någon Soldat, föres han tll 
Hofpitalet, der han njuter fria Medica- 
menter, mat och drick, til defs liah 
blifver frilk, men njuter under famma 
tid, hvarken fold eller koftpenningar, 
utan endaft tjånftpenningar. Ligger han 
der uti Venerilk fjuka, njuter han icke 
eller tjånftpenningar. Vil han icke kom»i 
ma til Hofpitalet, få får han ligga annor- 
ftådes, men får då fjelf betala fin Läka¬ 
re, uppafsning och förtäring, men njuter 
til godo fit gage och koftpenningar. 

Spifar finnas hår i landet icke, ej 
eller behöfvas de och kakelugnar åro 
aldeles okånde. Jag har likvål fet en 
och annan, mera för nöje Ikul, ån nöd¬ 
vändighet , åga fpis i lalen. Fruntim¬ 
ren bruka dock almånj: eldkol i fyrfat 
med en låda öfver (Stoof^, fom fåttes un¬ 
der klåderne, at vårma dem om vintren. 

Kölden år ftarkaft i Auguftl eller 
September, i fynnerhet mornar och 
qvållar, då det regnar eller ftarkt blå- 
fer. Blåften förekommer en månnilka 
hår mycket genomträngande, emedan 
tunna kläder brukas. Vintren på Cap 
liknar Augufti, September och Oiftober 
månader i Sverige. 

Mö- 



Modrar åga hår fållan åt fine barn 
amma, utan gifva dem fjelfva dia, hvar- 
före de ock merendels få låtta barn¬ 
fångar. 

Någre få familier åro på mödernet af 
Svart hårkomft, fom nu hunnit til tre¬ 
dje leden. Den förfta afkomften af en 
Europé, gift med en frigifven brun flaf- 
vinna, blir mörk, men mer och min¬ 
dre hvit; den tredje leden af defs barn 
med Europeer blifver hel hvit och de 
barnen ej fållan befynnerligen vackre. 

Compagniets Slafhus ligger intil Trä¬ 
gården och hyfer en myckenhet Slaf- 
var til at arbeta uti Trägården, vid bj^g- 
nader, at båra varor, fom komma ifrån 
Skeppen och mera dylikt. De fjuke 
hårftådes, njuta uppafening af en ågen 
Fåltlkår. Compagniet hämtar fine Slaf- 
var meråndels ifrån Madagafcar; då pri¬ 
vate köpa line af Officerare på de ifrån 
Indien ankommande Skeppen, få våi 
Hollåndflce, fom Franlke, fållan Engel- 
fke, aldrig Svenlke. 

Innan Skeppen affegla härifrån, ut- 
mönftras utur Sjukhufet få månge, fom 
hunnit blifva friflce, och fördelas på 
Skeppen. 

I 3 Skeps- 
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Skeps-OfRcerarije förfålja, under l]fe 
viftande hårftådes åtfkillige Europeilke 
varor, med god avance, fom vin och 
61, tobak, lerpipor, grofva och fina 
fmiden, klåden, Ikor, glas och meubler; 
Europas falta Ikinkor, kött, korf, tun¬ 
gor , fill, ftockfiHc, lax och oft med 
mera voro ockfå mycket begärlige. 

Når främmande Skepp, fom hit an¬ 
lända, endaft ligga en kort tid på red¬ 
den , för at proviantera fig, få nödgas 
de Holländlke ligga länge, för at vän¬ 
ta på fit fjuka manfkap, fom på fidfto- 
ne ändå måfte med half återvunnen häl- 
fa gå om bord. Holländarne behöfvä 
ock altid mera Skepsfolk , ån andre, 
för at regera Skeppen, emedan han 
brukar, på gamla vifet, ftarka black 
och tjocka tog, ovige och plumpt gjor¬ 
de på alt fått. 

Compagniets Trägård, är altid öpeq 
til publique promenad. Den år 996 fteg 
lång, a6i fteg bred och äger 44 qvar- 
ter, fom aflkiljas med häckar, oftaft af 
Ek eller Lagerbårstrån (JLaiirus mhilis'), 
hvilke åro flere alnar höge. Jag obfer- 
verade hår, at Royena vi 1 lofa , fom väx¬ 
te bredevid en fådan Ek, hade flagit 
en gren tvärt igenom fjelfva Ekftam- 

men. 
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men, hvari den nu var parafitica. Li- 
kafå mårkte jag i en annor Trågård, 
hvaraft en brådbånk blifvit faftfpikad o» 
nielian tvånne trån, at barken af det 
ena trådet utvåxt öfver bånken, lika- 
fom en Svamp (^Boletus') och holt den 
faft. Uti det ofvanföre varande Mena- 
geriet voro åtlkillige rare lefvande djur, 
i fynnerhet en myckenhet foglar. 

Slafvar, fom tilhora tvånne husbön¬ 
der , hålla ofta tilhopa, med ågarens 
goda minne, då altid barnen tilhora den, 
fom åger flafvinnan. Hånder det, at en 
frigifven eller friköpter trål håller til 
med en llafvinna, få födas barnen trå¬ 
lar, likafom de barn, fom llafvinnor 
kunna afla^, efter umgånge med någon 
Kuropé. Aktenflcapet år fålunda ibland 
llafvarne lofligen ingångit, lått ohelgat 
och lått brutit. Husbonden kan vål 
tukta och aga fin flaf med karbaS, men 
åger ingen rått öfver defs lif, fom endafi: 
tiikommer Ofverheten, Blifver en flaf 
af fin Herre for hård t handterad, åger 
han rättighet at klaga deröfver hos Fi- 
fcalen, och om han dä befinnes mifs- 
handlad, blifver ågaren flagen på vac¬ 
kra böter. Uphåfver en flaf fine hån¬ 
der emot fin husbonde, fin matmoder, 
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eller någsn annan Europé, gor han fig 
Ikyldig til döden. 

En flaf kan ej afgifv^a något vitnes- 
mål; ej eller må han båra, mycket min¬ 
dre åga något Ikjutgevår; hvarigenom 
flafvarne, fom altid åro i ftörr© antal, 
ån Europaerne, hållas obevåpnade. Har 
en flaf blifvit frigifven eller friköpt, få 
drager han ftraxt ftrumpor och Ikor, 
farat hatt, fåfbm tekn til fin erhålna 
frihet. 

Uti April, Maji och Junii månader, 
då Skeppen ligga på redden, hållas of¬ 
ta Auélioner utaf Skeps-Olficerarne, på 
de varor, fom de hår vela förytra: 
de betala derföre 5 procent til Fifcalen, 
fom undfår for hvar få kallad recogni- 
tie kifta, fom föres i land, 3 R:sd., 
hvarfore i Holland blifvit betalt endaft 
5 gyllen. Alla Europeilka varor förfål- 
jas hår emot 30, 50 a 100 procent. 

Vintermånaderne råknas hårftådes i- 
från halfva Maji til halfva Augufti, då 
Skeppen ej må ankomma til Taffelbaijen 
för Nordveft vindens hårda ftormar, fom 
då vanka och kunna drifva Skeppen på 
landet; utan nödgas den tiden ankra i 
Bay falfo. 

Rot- 
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Rofctingaf brukades hår iriycke'fc til 
rull-gardiner för fenftren, fint Iplitrade 
©ch med tråd jhopfåfte. Likafå flåtades 
deraf korgar, fångbotnar och ftolfåten. 

. Tjocka bambo-fiammar åro mycket 
ftarka, oaktadt de åro ihåliga. De bru¬ 
kades hår til fidor på ftegar och til at 
derpå båra får och kiftor; fpådare och 
mindre tjocka ftammar nytjades til 
gjårdesgård ofvanpå murar och upfatte 
trådplank. 

Frökottarne af Silfvertrådet (^Pvotea 
mgénted) nytjades ofta til brånfle. 

Reftio dichotomus (^Befem-riet'^ bru¬ 
kades til långa qvaftar. 

Kukumakranka QGethyllis'^ kallades 
frolkidan af en våxt, fom i fand-dunerne 
utom Staden ftod nu utan blad och bloma. 
Denna frölkida var af en fingers långd, 
något vidare upåt, hade en angenåm lukt 
och råknades for en deli9e för Fruntim¬ 
ren. Lukten liknade något fmultron och 
upfylde hela rumet. 

Uti lerbackarne vid ftranden utan 
för Citadellet, fåg jag jorden, blandad 
med mycket Ihåcklkal upgråfvas, fyllas 
i korgar och med vata utvalkas^, tils 
ftiåckfkalen endaft voro qvar. A,fven 
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få, fåg jag vid ftrånderne de llörre up- 
vråkte ikalen forgfålligt famlas och vrä¬ 
kas ihop uti ftora högar, at torkas. Af 
desfe fkal brånnes fedaii kalk, til byg- 
nader. Til den ändan bygges et bål af 
ftockar och qviftar, hvaruti Ikalen läggas 
och brännas. På Robben-Eyland. famlas 
fådane Ikal, och kalk brånnes i ymnig¬ 
het , til Compagniets ågne behof af de 
dervarande fångar, Qbanditer'). Annan 
kalk, eller berg, fom hyfa kalk uti fig, 
finnas icke uti hela detta land. 

Poeter fågas födas, men Hollåndar- 
ne härftådes och i hela Indien, kunna 
fågas vara födde köpmän; ty handlar 
icke fadren, utan drifver n.ågot handt- 
verk, få måfte huftrun, dotren eller 
fonen i hufet handla, och det alt på fit 
ägna fårfkilda fått, ofta! utan någon fyn- 
perlig uträkning. Hår gifves knapt nå¬ 
gon rigtig köpman, utan alle handla 
och äga endaft visfe varor, en vifs tid 
på året, på hvilke de föka vinna, det 
måfta de kunna. 

Långfredagen arbetade folket här, 
iikfom andre dagar och eftermiddagen 
hålles predikan. De fira altfå endaft en 
half dag för Chrifti Begrafning, men 
ej för Lidandet. 

Tvån. 
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Tvånne vindar åro hår på orten i 
fynnerhet rådande och ofta ganika häf¬ 
tige , neinligen om fommareh fudoft och 
om vintren nordveft. Når oftan eller 
fydoft begynner, drifver den molnen 
emot och långs ofver bergen, då der 
uppe mårkes et fmåt duggrregn; mol¬ 
nen Ikingras fedan under bergstoppen 
och når alle molnen åro bortdrefne, kan 
vål vinden fortfara, men med Ikont och 
vackert uphals våder. 

Staden åger en enda reformert Kyr-. 
ka, fom år tåmeligen ftor och vacker. 
De Lutherllce hafva hittils icke kunnat 
få tilftånd , at bygga fig någon, ehuru 
deras antal hår år ganika talrikt. Til 
reformerta Kyrkan höra tvånne Pråfter, 
fom bo i Staden och åro vål lönade. 

Sjukhufet ligger illa belågit och år 
nu ganika bofålligt, få at et nytt, både 
rymligare och beqvåmiigare innan kort 
kommer at anläggas. De fjuke Ikötas 
hår ej fårdeles vål, i anfeende til dens 
ringa infigter i Medicin, fom fåt öfv^^er- 
upleendet, ehuru Compagniet för dem, 
fparar ingen ting. Mig berättades, at 
endaft til mandlar för de fjuke beftar 
Compagniet årligen aoo Ducatoner eller 
något öfver 600 gyllen, hvaraf de fiu- 
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k© fadess icke ikola njuta en enda. Hvart 
I års utasfigneras hålften af denna 

fumitiar fedan noga förut biifvit utråknat» 
huru månge tufende mandlar belöpa lig 
för desfe penningar, efter mandlarnes 
då gångbara pris. Summan af pennin- 
garne år fåledes altid lika, men mand- 
iarneS myckenhet Ikiljer efter olika pris 
bch de fjuke få altid lika mycket, föga 
eller ingen ting. För hvar och en, fom 
i Holpitalet undergår fmörje-curen, und¬ 
får Fåltlkåren 8 R:sd. och 1 R:sd. be¬ 
talar patienten för medicine, utan at 
njuta denna cur gratis. 

Någre gator i Staden åro förfedde 
med grafvar, fom hålla vatn, hvilket 
kommer ifrån de öfverliggande bergen; 
ehuru desfe åro icke fårdeles månge. 
Men vatnets ledning i trummor ifrån 
famma berg ned til ftora Skepsbryggan, 
bredevid Citadellet, hvareft alla faker 
aflaftas ifrån Skeppen, år af mera be¬ 
tydenhet , i anfeende d^rtil, at Skeps- 
båtarne kunna beqvåmligen anlågga til 
den famma, och fylla fina låggure med 
det frilkafte vatn. 

Koppor och måsfling åro hår de far- 
ligafte fjukdomar, emot hvilka fogas 
failima anftalter, til deras förekomman¬ 
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de, fom annorftådes emot påften. Der- 
före, fä fhart något Skepp ankrat p| 
redden, fåndes en Fåitlkår om bord, 
at underföka, om desfe fjukdomar n\i 
finnas eller under refan grasferat ooj 
bord. Har någon dylik fjuka der fun¬ 
nits , får ingen komma i land, utan 
Skeppet får anvisning til något annat 
Mlle och Mifver imedlertid forfedt med 
de förnödenheter, det behöfver. Når 
kopporne någon gång hit ankomma, fly 
alle månnifliior undan in åt landet, jag 
mårkte, at koppor och Franika Skepp> 
fom voro mistånkte för fiender, voro 
nu för tiden de, fom endaft kunde göra 
de rike Bönder och Borgare båfvande, 
rådde och fl5^gtige. Så förnuftige hade dé 
ånnu icke blifvit, at de antagit ympnin- 
gen. År 1713 ankömmo hit förfta gån¬ 
gen kopporne, med et Danikt Skepp, 
då de gjorde ibland Europeer och Hot^ 
tentotter en grufvelig förödelfe, och då 
endaft tre hus derföre blefvo befriade. 
Hottentotterne dogo i den inångd, at 
de lågo döde på marken och vid vågar, 
utan at blifva begrafne. Andra gången 
grasferade de 1755, och tredje gången 
17(57 uti April månad, åfven då hitför- 
de genom et Danflct Skepp; fedan den 
tiden hafva de ej gå hår. Når mållingen 

fid- 



144 Ctrp 1774. 

fidfta gåiigen grasferade, gjorde haii få 
mycket mera forddelfé i landet, fom de 
af Goiivemeoren- utfånde Chirurgi ^ ej 
kliide den, iitaii hatidterade den på et 
förvåndt fått. Det år beklageligit, at 
tnan vid uederråttélfen om Låkare och 
Medicinens tilftånd för någon tid fedan 
på Cap, måfte iåmna almånlieten en få 
bedrö^eligBliftoriai fom föga år båttre^ 
ån den IväMfhér låmnar Chirurgerne 
i Oftiiidien, uti finé Ämoeniti exot. Fa- 
fcic. 3* pag- 534 och 535. 

Staden år förfed med trenne ftora 
torg: Vid det enä ligger reformerta Kyr¬ 
kan och åger en vatnkonft, fom förfer 
Stadens invånare med vatn; vid det an¬ 
dra ligger Städéns Rådhusö och det 
tredje åf nyligen anlagdt, til beqvåm- 
llghet för Ländtmanneh, fom inkommer 
ined varor, fom fkolä fåljas > och vid 
hvilket Brandvaktens Corps de Garde' 
koroEiier at anlaggaS.- 

Yid fielfvä ftranden voro til Stadens 
fiSrIVar, åtlkillige ftörre och mindre Bat¬ 
terier anlagde. Citadellet var anlagdt 
både emot en ihlåndllc, fiende, och emot 
en utlåndlk; men Batteriérne egehteli- 
gért emot en frårnmande makts Skepp.- 
Besfe beUkJiifö oekfå redden mycket 
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båttre, ån någonfin Citadellet. Sådane 
voro nu, ehuru i föga ypperligit til- 
ftånd, ftora Batteriet, lilla Batteriet, nya 
Batteriet, Knocken och Linievakten. 

Uti början.af Junii månad, gjorde 
jag en dagsrefa til berget Paarl, i fål- 
Ikap med Doötör Le Sueur, fom var 
dit utbuden , at beföka en fjuk man, 
fom legat förut i Feber, och nu éfter 
den, fåt en fådan fvaghet i lederne och 
ligamenterne, at hånderne ej kunde fö¬ 
ras til munnen, och knålkålarne voro 
få löfe, at han ej kunde gå eller ftå. 
Doétor Le Seuer var föd på Cap, 
men hade ftuderat i Holland, och blif- 
vit promoverad i Gréningen. 

Öfver vågarne hår och der Voro flo¬ 
ra rivierer, fom nu af regnets mycken¬ 
het hade få ftigit, at vatnet gick nåftan 
up i vagnen och ftrömade ftarkt. 

Landet var hår ganlka magert och 
beflod af bara los fand, hvarunder hår¬ 
da berget fyntes ligga, beflående af 
bruna jernhaltiga klimpar, hopgyttrade 
af lera och vitriolfyra famt Ikiffer. Uti 
desfe magre fålten våxte likvål en myc¬ 
kenhet af Phylicse, Ericae och Proteae. 

Vid , 
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Vid Paarl var kölden ftarkare niof- 
nar och aftnar, ån vid Cap, och rim- 
froften ftadade ofta det gröna i Trågår- 
darne. Öftan vinden fades hår vara gan- 
Ika ftark och blåfa kornen utur hvet- 
axen om fommaren. 

Smör kernavS hår om fommaren hvar 
dag, och nu under vintertiden hvar an- 
nor, eUer hvar tredje dag. Ljumt vatn 
flogs i kernan, at mjölken få mycket 
båttre Ikulle yfta fig. Kernan var lik 
en lång afftympad Con, nemligen vida¬ 
re nedtil, med en lös tråfkål inuti uptil, 
fom har höga kanter och hindrar, at 
under kernandet intet fpilles. 

Qårdarne fågoS almånt ligga under 
bergen, ifrån hvilka vatn til dem ned¬ 
rinner. Brift på vatn annorftådes, oCli 
landets deraf kommande magerhet gör, 
at detta annars hårliga land, ej kan 
mycket tått bebos. Africanlke landet 
år i fig fjelf magert; men defs frukt- 

ä barhet, fom af månge, öfver måttan, up- 
höjes, bör tillkrifvas climatets godhet; 
ty på de Milen, der vatn och någon 
matjord finnes, famt foljakteligen något 
kan fås och planteras, der fås en här¬ 
lig Ikörd, låcker frlikt och ijufligt vin. 
Landtmannens förnåmfta hufvudfak, då 
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han vil fåtta fit bö på något ftålle^, år 
at efterföka matjorden och om något 
Vatn finnes i granikapet 

Hufen bygger livar Bonde fjelf, ftun* 
dom af tegel j ftundom eiidalt af lera ^ 
kalk och fand, Hvarje Bonde åger myc¬ 
ken bofkap, af Häftar Oxar, Kor, Fårj 
Lam, Getter, Ankor och Gåfs, livilken 
öfver dagarne utdrifves på backarne, 
åtföljd och vaktad af en llaf, och vid 
fölens nedgång hemdrifves. Öfver nat¬ 
ten ligger all bolkap under bar himmel, 
likvål hvart flag för fig, på en plats, fom 
år omringad med en lermtir. Fåren 
^vis laticaiida) fåges til ullen deraf ta-^ 
ga mycken flcada. Det var otroligt nöj'* 
famt, at fe, htirtt lammen, fom hållas 
hema, medan de ånnu åro Ipåde, bm 
aftonen gingo fina hemkommande mö¬ 
drar til mötes. Så fnart ljudet af mö- 
drarne på långt håil begynte höras, bör¬ 
jade de hungrige laiiimen at fkrika och 
fpringa et ftycke til mötes; men om de 
ej ånnu vål fågo mödrarne, fprungö de 
tilbaka igen. Når mödrarne komrao när¬ 
mare, ökades Ikriet och lammen Inpo 
i fult fprång emot dem, famt följde dem 
hemåt. Ullen af desfe Africanlke Fåren, 
fom hafva långa och breda rumpor, år 
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i-cke fåiideles god, och användes hvar-^ 
ken til klådevåfnad, eller något annat af 
fynnerlig nytta, mycket mindi^e utföres. 
Herr Hemmingh hade likväl för någre 
år fedan, låtit deräf våfva fig et ftycke 
kläde til en hel klädning. 

Fårbenen fåg jag både på landet och 
i Staden ofta nj^tjas, at fätta omkring 
trän vid gatan , eller til Ikilnad emellan 
blomfter-qvarteren i Trägårdar: de ut¬ 
gjorde der en artig prydnad, då än¬ 
dan af ginglymi articulation altid var 
upåt vänd.- 

Vargar fångades på et artigt och 
vigt fätt: et hus i fyrkant eller aflångt 
upmurades af tegel eller endaft lera, til 
en mans högd eller mera, utan at täc¬ 
kas med annat, än några träftrolor. 
Framtil lämnades en låg öpning med 
en fall-dörr före. Inuti hufet lägges- nå¬ 
gon åtel, omkring hvilken bindes et 
rep, fom fäftes uti en pinne. Denne 
pinne föres ut genom bakväggen ned' 
til, fättes i et hål påen ftock , fom hän¬ 
ger utan til längs efter bakväggen , och 
vid hvars öfre ända är fäftadt et annat 
rep , fom går öfver taket til främre li- 
dan af hufet och fäftes uti fall-dörren, 
fom dermed hålles uplyftad öfver öp- 
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ningen. Når vargen genom öpningen 
inkommit i hufet, obh begynner rycka 
på åtelen, rycker han tillika pinnen utur 
hålet af ftocken och dårren faller ned , 
tåpper for ingången och innefluter var¬ 
gen fången. 

fios dé förmögnare på landet var 
husbygnaden nåftan lika med bygna- 
den i Staden, nemligen forft var et 
formak, vid ingången af hufet, och 
framför det et långt gallerie: å ymfe 
fidor af förmaket en kamare och på ena 
fidan af galleriet kök, famt på den an¬ 
dra en fofkamare. Hos mindre förmög- 
ne år gallerie med en kamare på ömfe 
fidor och köket bakom. Dé fattigare 
hade fine hus blott af lera upmurade, 
ined otåta dörrar öch fehfter. 

Vatnet, fom nedrinner ifrån bergen 
til de underliggande gårdar, ledes ofta 
med konft til yisfa Itållen, fåfom til nå¬ 
gon vatnkonfi:, til någon Trägård, at 
vid infallande torka vatna den, eller til 
någon upgrafven filkdam. 

Det vatnet, fom på fåltet nedanför 
bergen famlade fig uti båckar, ftundom 
på någre ftållen til få anfenligt djup, at 
man måfte nytja fårga eller båt, för at 
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korama -dfvei’, vifte Landtraarraen, .afc 
dårarna up öfver fine, vid en fådan 
Båckbelågne vingårdar ^ fora då vid 
vatnets fakta afrinnande tiilika göddes 
och gjordes mera fruktbare. 

Vinpianteringen vid Paarl var i myc^ 
ket flor och vinflockarne fågos här al" 
50 års ålder. Når en vinranka plante¬ 
ras, fades den redan andra året gifva 
frukt, men tredje året full bergning^ 
Alla vinftockar höllos hår låge, at tvin¬ 
ga dem, tit at gifva ftora klafar drufvor. 

På detta ftålle var en Kyrka anlagd, 
fom var förfed med reformert Pråft 
och Klåckare. Gudstjånfl hålles likväl 
icke alle Söndagar, utan då Pråften ar 
bortreft, fjuk eller hindrad, låfer Klåcka- 
ren för förfamlingen något utur Bibeléh. 

Båndei’ne eller nybyggarne i hela 
landet åro likfom Stadsboerne, allefarrt- 
mans Borgare och måfte derföre altid, 
vid påkommande örlog vara fårdige, at 
förfvara landet: de åro derföre indelte 
i Compagnier odli visfe ibland dem, åro 
utfedde til deras Officerare. 

Vid häftigt åkommen fara för någon 
fiende, kan åfven genom canonfkott oph 
flagning hela landets menighet, i haft 

up- 



Paävl lyys. 

tip.bådäS. på visfa diftancer liggéF der- 
före en canon och vid den faihma ftår 
en flagg-ftång, hvarmed, då någon fien¬ 
de mårkes eller någon ftor frånimande 
Skepsflotta nalkaS , gifves tekn. Ifrån 
berget I^envekop Ikjutas dä 7 Ikott; der-? 
på Ikjutes vid Zoutrivier med canonen, 
til defs en annan iångre bort liggande 
canon börjat Ikjuta och få vidare. Fö¬ 
re Ikotten hisfas flaggan och faran kuii- 
göres fnart i hela landet. 

Emot Ormbet berömdes ganlka myc¬ 
ket bioden af Vatnfkilpaddorne, iivilken 
derföre torkas til fmä fjåll oeh medfö- 
res af Landtmannen på defs refor hår 
ilandet, fom afen den farligafte ohy¬ 
ra fåt det ymnigafte förråd. Når nå¬ 
gon blir huggen af en orm, intager han 
et par nypor af bloden och något der- 
af lågges på faret. 

Chirurgi, Apothekare och andre, då 
de hår i landet ej finna de vanlige och 
rigtige Apotheks våxterne, foka de up 
andre, fom något likna- dem, antingen 
til bloma, blader, lukt eller utfeende, 
och gifva dem då famma namn. En 
Mediciis, fom får höra nåmnas detta 
(^qxiiäpro (juQ), bör deraf ej låta förleda 
eller irra fig. 
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Bladen af Calla JEthiopica, fom våx- 
te åfven i vatnrånnillarne utan för Trå- 
gårdarne ftraxt utan för Cap, fades åtas 
af Hyftrix QEifer-varkensy. 

Roten af Arötopus ecliinatus , fom 
vaxte både vid Cap och annorftådes, 
var lös och ågde i fig en helt hvit och 
ren kåda, nytjades fåfom et förtråffeli- 
git blodrenande medel i decoft, åfven 
emot Gonorrhoe; och 

Roten af Bry onia africana, nytjades 
fåfom et kråke-medel af Landtmännen; 
infunderad i vin eller brånvin purgerar 
den vål, i fynnerhet om derefter åtes 
et ftycke bröd. • 

Geranium cucullatum, en vålluktan- 
de ört, brukades fåfom et emollierande 
medel, inlagd uti påsfar. 

Qviftarne af Oljotrådet QOJea europced^ 
fattes för lammen at åtas. 

Borbonise cordatae Wader brukades 
til Thé på landet. 

Montinia acris , ehuru den år ganfka 
Jkarp, fades likvål åtas af fåren. 

Frukten af Brabejum ftellatum, en 
ftor bulke vid båckarne, kallad QEilde 
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cafiamen) vilde Caftanier, brakas af Hot- 
feentotterne at åtas, ocii af landtmannen 
ftandoin i ftållet för Calfé. Yttre Ikalet 
af frukten aftages, och bitterheten ut¬ 
drages i vatn ; fedan kokas, brånnes 
och ftötes den foni Caffé. 

Afthritis , Podagra och Hydrops , 
voro fjukdomar, foin på landsbygden 
ofta förekomnio, af mycket vindrickan- 
de och de ofta omlkiftande kalla vindar. 

Marken fans hår i landet ingalunda 
få tått bevåxt med grås, fom i Europa, 
der gråstorfvan mtgör med liné mång¬ 
faldige blomfter den grannafte tapet 
utan var detganfka gleft, med bara fan- 
den emellan, at man ej med något nöje 
kunde nedlägga lig derpå, at hvila. 

Korn, QHordeuni) fedan det frodigt 
upvåxt, afikars en eller flere gånger, 
och gafs åt håftarne til foder. Det fades 
kunna aflkåras i Augufti månad, fedan det 
kom'mit i ax. I Staden fäg jag det ockfå 
ofta införas, bundit i knippor, at fåljas. 
Kornet fås hår i landet enkannerligen 
til foder åt håftar, hvaraf hvarje afton, 
fedan håftarne hemkommit ifrån lit be¬ 
te, någre knippor aflkåras och låggas 

K 4 i 



i ftallefc,, elier iite vid gården, de-r de 
blifvit faftbundne, tU natt-foder. 

Öl bryggas aldrig på landet af kor- 
pet, emedan Landtmannen almånt för 
torften dricker vatn, thévatn, caffé ocli 
vin; men utanför Cap, har et ölbryg¬ 
geri blifvit anlagdt. Caplka ölet blifver 
likvål aldrig rått godt, utan gör en up- 
blåft och furnar fnart. Detta år orlå- 
ken, hvarföre öl måfte hitföras, ifrån 
Europa, i fynnerhet hålles i eftime Hol- 
låndllct, Danlkt och Engellkt öl, fom 
fparfamt någon gång drickes under 
måltiden. 

Vingården fades hår årligen fkola 
gråfvas och jorden få våndas, at vin- 
ftockarne icke rubbas. Vid gödningen 
gråfves gamla jorden undan omkring vin- 
ftockarne , at der blifver en grop, uti 
hvilken gödflen lågges. Dör eti vin- 
ftock ut, böjes en gren af nårftående 
ftock ned i holet, fom der Ihart tager 
rot och fedan aflkåres. 

Hos en Enka vid Paarl voro trenne 
Hottentotter i tjånft; de talade fint, med 
tungans iåtta och haftiga fmållande bå¬ 
de före och under fjelfva uttalet. Deras 
firg var brun, men ej fvartaktig, utan 
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Utåftafi fom på en folbrånd Europé. Af 
den myckna fmorjningen med ftinkando 
orenlighet, voro de vårkeligen mera 
bruna, ån af naturen. Flickorna rokte 
gårna tobak och det med en pipa, få' 
kort, at piphufvudet fatt intil låpparne. 
Deras hår år befynnerligit, helt fvart, 
och litter ihopfiiodt likfom kort ull, lik-- 
nande nopporne på visfa forter klåden, 
med nakna mellanrum, 

o 

Efter återkomften til Cäp , fågos 
vid flutet af Junii månad, vid pafs 150 
mil inifrån landet, upförde 59 ftyckeri 
Hottentotter, mån, qvirinor och barn, 
fom förofvat åtlkillige våldfamheter, e- 
mot de inuti landet boende nybyggare. 
De voro af en Hottentots Capitain, 
vid namn K&s, grepne uti en bergs- 
Ikrefva, dereft de döljt och forlkanfåt 
lig emot et utlkickadt commando Bön¬ 
der och Soldater, famt med ftora fte- 
nar, dem de på fin fiende nedrullat, 
långe förfvarat lig. De hade på tvånne 
nybyggen bortftulit bolkapen, ihjålllagit 
hönderne, röfvat hufen och förfedt lig 
med någre fkjutgevår. De nekade ej 
fil fit brott , men fade lig vara tvungne 
dertil, emedan Europeerne årligen in¬ 
kräktade mer och mer deras land och 

K 5 be- 
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befitningar, och drefvo dem alt långr© 
och långre in åt landet, hvareft de af an¬ 
dre Hofctentotter återdrefvos eller mör« 
dades. Desfe Hottentotter voro [Bofcbis^ 
män) fvartbrune, fomlige aldeles nakne, 
endaft med en binda om lifvet, fom fram^ 
til betåckte deras blygd. Öfver ryggen 
hade någre et löft hångande fårlkin, 
fom knappaft råkte tilhopa framtil, och 
gick ut, fom en klaff uptil, öfver huf- 
vudet. Qvinnorna hade finé barnungar 
llttande bak på Ikuldrorne och ii a la 
års flickor, voro redan förfedda med 
ungar. Qvinnorna vöro prydda med 
örhången och brede metalringar om 
armlederne. Munnen var mycket ut^ 
ftående likfoin kinbenen, at de otroli¬ 
gen mycket liknade apor. Sedan des¬ 
fe Hottentotter någon tid fetat inne i 
fångelfet på Gap, blefvo de omfider ble-e 
ke och nåftan hvite. 

^nii den ag, firade Javanerne hår 
fit nyåiy I et hus hade de utfirat en 
kamare med tåcken, öfver våggar, tak 
och golf. Framtil något ifrån våggen, 
var upreft et altare, Iwarpä uti midten 
flod en pelare, fom gick up til taket 
och omgafs med fmala rimfor, öfver- 
klådd nied guldpapper och fidentyg: up- 

ifrån 
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ifrån nedåt, lupo likfom fpefcfar emellan 
de utftående kanter, Nederft voro fat¬ 
te bouteiller med blomfterqvaftar uti. 
Framfor altaret låg en kudde och uppå 
den en ftor bok. Qvinfolkeo, fom vid 
dorren blefvo ftåndande eller fittande, 
.voro fnygt klådde och manfolken uti 
nattråckar af Cattun eller Sidentyg. Ru- 
met röktes med rökpulver. Manfolken 
futto på gålfvet, meh fötterne i kors, 
öfver hela rumet. Åtfkillige gplé vax¬ 
ljus voro uptånde. Månge voro förfed- 
de med Solfjädrar, med hvilkas veftan- 
de de fvalkade fig, fom rått v åi behöf- 
des emot hettan af en myckenhet folk, 
fom förfamlat fig i et trångt rum. Tvån- 
ne Prålter Ikildes med en liten conilk 
callot ifrån de andre, fom i form af tur¬ 
band hade näsdukar bundne om fine 
hufvuden. Vid pafs kl. 8 oni aftonen, 
börjades denna feften, då de begynte 
fjunga, ymfom högre och lågre, ftun- 
dom Prålterne allena, ftundom hela for- 
famlingen. Sedan låfte en Pråft ur den 
Itora boken fom var lagd på hyendet 
framför altaret, då Itundom förfamlin- 
gen låfte högt efter.^ Jag märkte, at 
låsningen Ikedde, på Öfterlåndika fåttet, 
bakifrån och framåt, eller ifrån höger 
til våhfter, och gisfade at det var Al- 

co- 
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coraa, emedan Javanerne til ftérfta de¬ 
len åro Mahometaner.. Emellan det,de 
fåledes föngo och låfte, drucko de Caf- 
fé utur koppar och dCn fornåmfte af 
Eorfamlingen , fpelade eméllan åt, pS 
en Violin under fången. Jag förnam 
fedan, at han var en Pfihs ifrån Java, 
fom fat Hg emot Hollåndfka Compag- 
niets interesfe och för den orfaken blif- 
vit förd ifrån fit fådernesland hit til Cap, 
der han lefver på Compagniets bekoftnad. 

Den 30 Jmti, befökte jag Paradys 
och andre Compagniet tilhörige gårdar, 
föm ligga nedanför Talfelberget. Ron- 
debofch år en luftplats för Gouverneu,- 
ren. - På denna öftfa fidan långs efter 
Talfelberget grasferar Sy doft vin den ej 
få ftarkt, fom vid Cap; derföre hår 
ockfå våxer både Ikog och bulkar. Tal¬ 
len (^Pinus fyheflns') ftod ibland andré 
hår planterad och hade vackra; kronor. 
Vilda-Drufvor (J^ilde Druyven^ ffitis vii 
iiginea')^ prunkade nu med fine röde bår, 
like Körsbår, fom åtos. 

1 Vhrjnn af ^uln manad, företog''jag 
mig en fpatfergåhg på någre dagar, tå 
Conftantla och de omkringliggande går¬ 
dar. Öfver vågen, löpa' på någre ftåh 
leh vatnbåckar emellan dåiderne nad 

ifrån 
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ifrån bergen, at man denne tiden, iftéd 
moda, kommer öfven ' 

Jårn haltige ,ften ar QEifer klippen ) foni 
nos fä vål hår, fom nårmaré intil Capi 

Skyarne fågos artigt drifvas emot 
hvai^andre, få at de undre komrno frän 
Sydoft och jde öfre drefvo emot Sydöfr, 

- Kreaturen , fom annars i hela lan¬ 
det, ligga under bar himmel, hollos 
liar under tak, i et Ikjul, fom framti! 
var opet. - ’ , 

Återkommen til Staden , hade jag 
tilfålle at fe en Chinefillc begrafning. Pä 
deras begrafnings-plats, fom år et litet 
ftycke utan för Staden, fer man upfat- 
te rottingar, hopbundne med bomuls- 
garn, at de formera en båge eller et 
bugtigt tak öfver grafven. 

En ftor galt, fom flagtades, hade 
åtlkillige Lumbrici uti lig, fom fades vara 
hår på orten almånt hos Svinkreaturen. 

^ulii den ai gjorde jag en promenad 
til Paari och Stellenbofch. 

Ifrån Gap fer man åt landfidan hori- 
zönten fluta 11g med höga berg, fom 
ftryka: tvårs öfv-er hela landet. Det 

flac- 



flacka fåltet j af éri dagsrefa bredt, fom 
ligger emellan Cap och desfe bergen åf 
merendels en obeböd fandhed , fom har 
brift på vatnj hvilket icke gårna år til 
finnandes annörftådes, ån vid de ftrod-^ 
de mindre berg, fom der ligga ^ likfom 
enftaka och utan betydande fammän- 
hang. En vandringsman j fom ej varit 
nog förfigtigj at taga vatn med fig, har 
ingen annan utvågy til at i en brännan¬ 
de betta ^ kunna erhålla något, at lålka 
fig med , ån at vål efterfeom någre 
IVafte herdar med fin husbondes hjord 
gå vall, och antingen fjelfve åga vatn, 
eller veta gifva anvisning derpå. Vin¬ 
tertiden, då det mycket regnar, ftär 
iikvål en god del af desfe fålt un¬ 
der vatn.' V ' 

Kapock-fogel kallades éd ganllca li¬ 
ten fogel, Ibm bygger et mycket kon- 
ftigt och vackert bo, tjockt foni eh ull- 
ftrampa , ntaf fjunen Qpappus Etiocepba’- 
äy af vilda Rosmarinbullceh (vitås Ros- 
matyn.) -■ 

Uti April öch Maji' månader årjas 
och fås f åd en hår; men uti Junio och 
Julio pléjes jofdén up, fom ofta legat 
i trade flére, ja ånda til ro , la och 15 
år. De llorré bulkar rödjas förut bort, 
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och de mindre låmnas åt plogen; alle 
bufkar famlas fedan tilhop-a och brån-^ 
nas ftraxt på åkren , fom af alkan an^ 
fenligen gjödes. De ftållen der bran¬ 
den förråttas, gifva altid tjockare och 
ymnigare grås, at man på en åker fer 
likfom af ftora tufvor, fådane ftållen ut- 
mårkte. Efter utfådet af hvete, fade 
de fig vanligen få hårftådes 8> men 
ofta 15, 20 och a5:te kornet, då de å- 
ter på flere andre ftållen få mycket 
mera. Och beråttades mig, at på en 
gård, efter 34- tunnas utfåde, blifvit 
Ikördade iio tunnor. 

Myråtaren QMyrmecopbaga, anråvar^ 
ken) gråfver fig ftora holor i jorden, 
hvari han om dagen ligger fåker för 
fine fiender. Landet var fult med fäda- 
ne holor. Det fades vara et ftarkt djur, 
få at flere oxar icke Ikulle fprinå, at 
draga honom ur fit nåfte. Han gråfver 
ganlka fort. Köttet deraf åtes , och i 
fynnerhet Skinkorne, fåfom fpikekött. 
Han lefver af flere flags myror, i fyn¬ 
nerhet de ftore röde, fom bygga fine 
ftackar af lera, och fom åro mycket al- 
månne, famt ökas årligen. 

Nybyggarenas dötrar låta ftundom 
lågra fig af fvarte flafvar. För pennin- 

gar 
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gär blifver då flickan merendels forfed 
med någon man, men flafven fkaffaS 
bort ifrån orten. 

Gåftfriheten år 1 hela landet lioS 
Landtmannen ganlka ftor, få at en re-" 
fånde kan utan någon betalning för hus¬ 
rum och föda, tilbringa långre eller 
kortare tid hos et folk, fom med ftör- 
fta vänlighet emottager och undfägnar 
honom. Deremot faller det en främling 
uti Staden ganlka dyrt, få at han i fit 
herberge nödgas betala åtminftone en 
eller halfannan Riksdaler dageligen för 
koft och kammare, 

Landtmannen åter gémenligen öfver 
alt fyra gånger ordenteligen om dagen, 
nemligen: kl. 7 frukoft, kl. ii middag# 
kl. 4 aftonvard och kl. 8 nattvard. 

En Soldat får hår icke tilftåiid at 
gifta lig, af fruktan, at han, fom i det 
fall måite bo utom citadellet med fiii 
huftru, Ikall i ftadeii fördjupa fig i Ikuld# 
och fedan, fom fådaneS ftraff gemenli- 
gen år, bortfåndas til Batavia. Ehuru 
det vore mycket båttre, at en Soldat 
eller Corporal finge frihet at gifta fig# 
då han med åtnjutande af fin fold, lik^ 
vål kunde göra fin tjånft, och på de frie 
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äagäf, förtjäna med information eller 
liandtverk fin foda ; och oaktadt i brift 
deraf, månge, enligt dageliga' erfaren¬ 
heten, blifva liderlige och förftcårde af 
fvarta konor; famt en gift Soldat, altid 
med mera möd och tapperhet, vid up- 
kommånde öfred', fåktar for landet, 
huftfu och barn; få nödgas dock alle 
fådane taga aflked utur tjånften och blif¬ 
va frie borgare. En fådan borgare, blif- 
ver dock ej fri, utan med det vilkor, 
at åter gå r Compagniets tjånft, om no¬ 
den få iknlle påfordra, och det i famma 
qvaiitet, fom då han blef fri derifrän. 

Utom det Staden ftår helt och hållit 
tinder Compagniets Jurisdiftion och få- 
lunda under Gouyeméuren och Fifca- 
ien; få åger den likvål uti fårlkildte Öe-, 
conomie mål,!fin egen Borgmåftare och* 
Politie-Råd, famt andre Ambetsmån, 

Borgei'lkapet i almånhet, få yål f 
Staden, fom hela landet, år énroulleradt 
i tjånft til.landets förfvar, och fålunda 
fördeladt i åtlkillige Conipågnief til fbt 
och til haft, famt aga af fin egen Corps^, 
fine Officerare. Årligen koinma de tii- 
fammans at exercera fig, och göra i 
Staden Borgarevakt med mera. 

r DEXy.' Iv Be- 
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Begrafningar fke utan Pråft , b6n»öcil 
jordkaftning på Jiket. 

Vigfel och barndop måfte altid Iké 
i Kyrkan j och nöd-dop vil inari hår icke 
veta a£ 

Slafvarne blifva myckét fållan frigif- 
ne; och de fvarte frie tillåtas ej göra 
Borgare vakt: i krigstider måfte de med 
fpadar, fom årö deras gevår, upkaftä 
Batterier. De hafva likvål fin egen Ga- 
pitain. Slafvarné, fom hvar husbonde, 
då det gåller emot fienden, måfte drif- 
va framför fig utur hufet, formeras då 
åfven til Compagnier. Borgare, få vål 
fom Compagniets tjånare, få då anvis¬ 
ning til visfa ftationer. Hela fkrifvare 
Staten placei^as inom caftellet och an¬ 
dre vid Batterierne på fårficildte ftållen. 

Uti Augufli manad började vintreii lö¬ 
pa til ånda och marken prydas med 
blomör; det blef altfå nödigt för mig, 
at nu tåhka på de tilruftningar, fom 
pröfvades nödige och oumgångelige til 
en lång föreftående refa in åt landet ,- 
den jag hade löfte, at til en ftor del på 
Compagniets bekoftnad få göra, 
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jag forfåg mig altfå med nödige klä¬ 
der, lådor och .fmå påsfar til lökar och 
fröii, ihfeft-dolor och nålar, en kagge 
ined arrack til ormars och amphibiers 
inläggande, bomul och lådor til foglars 
upftoppande och förvarande, cardus- 
papper til örters torkning, thé och 
ikörpor för egen del och tobak til ut¬ 
delning åt Hottentotterne, fåmt gevär 
öch en myckenhet krut, kulor ocli åt- 
fkillige forter hagel. , Skor för fyra må¬ 
naders tid utgjorde här icke någon rin¬ 
ga artikel, emedan det i Indien tilredde 
låder år föga ftarkt Öch de ittoni defs 
äf hvasla Itehar i bergen aldeles fönder- 
Ikåras öch häftigt förnötas; 

Mit équipage beftod uti en ridhåft; 
éri kärra, täckt med fegelduk, fåfom eri 
ruftvagn och tre par oxar, fom Ikulle he¬ 
la refan Ipåhnas för den famma. Mit fål- 
Ikap på refan bléf Trågårdsmåftareri Au- 
ÖE, fom förut gjort adértöri längre och 
jfcoftare refor inåt laridet, och riu fkulle 
blifva en trogen öch fåkér, vägvifare; 
Herr ImmelmAn, eri ung Lieutenants 
Son, famt eri Sergeant, Leonharpi, 
fom för at Ikjuta ftörre djtir* och foglar 
g jorde denna befvarliga refan, och ånd- 
éeligen tvånne hemtamd e HQttentottér, 

ij a' hvar- 



hvaraf den ene fkulle vara kuflc oefi 
den andre ox-ledare- 

Alle, fom refa hår i landet, fårdas 
ungefärligen på detta fåttet. Ii!n ftor 
vagn, från lao til 140, ja aoo Riksdalers 
vårde, förfed med et ftort Buldarts tålt, 
fbrefpånnes vanligen med 5 a 6' par oxar, 
fon;i drifvas af en körfvån med en lång; 
piika och ledavS igenom å-drifter och fram 
vid gårdar, Håltar åro mera fvage och 
hnna ofveralt in uti Africa hvarkén be-^ 
te eller vatn, famt kunna derfére icke 
nytjas til långa refor. Hållar nytjaS' 
icke eller, at ifrån dé intil Cap närma¬ 
re belågne gärdar, på ryggen föra nå- 
gre varor, utan någre fa förmogne der- 
ftådes nytja någon gäng flere par för 
fin vagn pä korta refor.' Öfver alt i 
hela landet nytjas de likvål til ridhå- 
ftär. Når någre bönder , långt in i 
landet boende, refa up til Cäp, drifva 
de merendels 5 a d löfa oxar med fig, 
för at dermed göra ombyte, under cn 
refa, fom varar llere veckor. Pilkan 
år et inftrument, fom tyckes kunna å- 
draga fig refpedt, Tå/våi af andre, fom 
af oxarne, til hvars tjånft den år i det 
måHa årnad. 



W 
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Sålunda utruftad , afrefte jag med mit 
fållkap, ifi^ån Cap r^en 7 September, 

til jan BeliS Kraäl, en liten Compagniets 
Bolkaps plats, liggande ut med fjofidan, 
dit vi ankommo ki. ii. 

Uti de fandige falten fågs -Protea 
hypophylla ofver alt krypande och ned- 
liggande med fine åt ymfe lidor upftå- 
ende blader. Vid Elands fontain fågs 
et dylikt flag llå högt fora en bufke, med 
bredare blader, mycket lik den lorra. 

Refan fortfattes til kl, la til en an¬ 
nan Compagniets gård, kallad Rietvai- 
ley; fedan tilMoSTERTS gård, och ånd- 
teligen förbi Brack-fontain til Groene 
Kloof, en anfenligen ftor Bofkaps-plats, 
Compagniet tilhörig, 8 tiraars våg ifrån 
Cap, På detta vackra ftålle qvarblefvo 
vi hela veckan, dels för det, at myc¬ 
ket fants hårikring för ofs, at famla, 
dels lör det, at jag af Solltrålarnes Äud- 
fande emot den uphettade fanden olyc- 
keligen fck en ganlka håftig inflamma¬ 
tion i ögonen, fom fvårligen viUe gif- 
va fig, 

L 3 Lan- 
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Landet år vål redan af Europeifke 
Colonifter ganlka rnycket bebodt och 
upbrukadt, men ånnu åro inge fåkre 
miltal utfatte, ej eller åga gårdar och 
rivierer öfver alt tjänlige pamn. Gårdar- 
ne nåmnas ofta efter defs ågape, och di- 
ftancer måtavS efter den tid, fom man rned 
en oxvagn fårdas deröfver och hvilket i 
det nogafte utgör en fjöniil. Alt detta 
förorfakar en Refande ipycken fvårighet, 
och gpr, at jag rnåfte nämna de orter, 
jag under mine refor befökt, rned de 
Holländike namn, fom de på ftället äga. 

Desfe fandige och låge fält, fom vi 
pfverfarit, voro nu ganlka rike på lök¬ 
växter, utom andre örter, fom af det 
myckna regnet, hvilket vintertiden fal¬ 
lit, nu upvåxt och med tufende färllcild- 
te blomor prydde desfo annars, nakne 
fandhedar. 

Lökarne (^hulhi') Sif Iris édulis blefvo 
hår kokade och åtne, famt fmakade 
mycket lika jordpåron. 

Africanlke blomorne variera mycket 
til färgen , måft på öfra fidan och åro 
mera beftåndige på den undra. 

Plammingo (JPhoenicopterus ruher') va¬ 
dade öfver alt i myckenhet, i vatnpus- 

far« 
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e 

farne, i livilke åfven höllo fig Ander 
och Snäppor (^Scolopax capenjis^. UtÅ fäl¬ 
ten, bland bufltarne hördes Korrhanar 
(^Otis'^^ Haanfeje (en liten fogel) och 
Bäckar lupo der af flére flag, fom Har- 
tebeftar (^Capra dorcas') Stenbockar QCa- 
pra grinmia^ Duykers QCapra'^ famt 
de ftolte Strutfar, kånbare med fine 
fvarte fjädrar, ifrån, fina grå honor, 

Svafvelblandad lera vifades mig, hvil- 
ken finnes vid en brun vid Paardeberg. 

Frohufen af en Eupborbia, pulverife- 
rade brukades til vargars dödande, i 
ftället för Räfkakor, 

Oljan af Ricinus fick jag hår f© för- 
fta gången- Frön fades kokas i vatn, 
hvaraf den upflytande oljan aflkumas 
och intages fedan tU hela thékoppen , 
at lindrigt laxera, Bladen af bulken 
torkade ocli lagde fiinkrihg hufvudet, 
fades vara tjänlig© emot hufvudyårk, 

Den 14, refte vi förbi - Oranje-fpn- 
tain och Uylekraal til Théfontain , 6 ti- 
mars våg och fedan förbi Elands-fon- 
tain til Saldahiiabay dagen derefter, 

Landtboen åt denna fidan ifrån Cap 
^ger hvarken vingårdar eller mycken 

B 4 , få- 
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fådes-åker, utan i det ftållet mycken 
Bollcap. Hår kernas dageligen uti en 
kerna, lik en pump , och kernmjolken, 
ehuru god den ock år, flås ut åt kalf- 
var och hundår. Mjölken får ickei el¬ 
ler föga fåtta någon grädda förut På 
husgeråd var hår brift och fattigdom. 

Våre ridhåftar lämnades i en bond¬ 
gård, innan vi med fartyg fozm ofver 
hamnen til Compaghiets påft, der v| 
förblefvo flere dagar. 

Vildt af Bäckar, Ånder och flere 
djur, fants hår i myckenhet. 

Saften af QSoncbus oler scens'). Mjölk- 
tiftelen utpråsfad, brukades at rena och 
låka får. . ' 

Den fvarta fgften af Blåckfiften (^Ä- 
piaf) brukades til blåck med åttika. 
Djuret åger rigtiga ögon, beftående af 
cornea, choroidea och lens fåmt alle 
vanlige humores. 

Hår träffades bland befåtningen E- 
i.is.®us Hyphoff, fom var Kock i hu~ 
fet och Son af Banco-Com,misfarien 
Hyphoff. 

' Alhuca major växte häromkring hög, 
rak och vacker. Defe faftfiflla ftjelk, 

fona 
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fom år n|got flemig, tjånar Hottentot- 
ter och andre refande tii at tugga oc-li 
at derined flacka torften. 

Månge fand bankar voro uti hamnen, 
fom fägos vid lågt vatn. 

Grås våxte j/^mnigt på öarne, men 
ingen bolkap, hvarken af Får eller Oxar, 
fants hår. 

Under mit Botanicerande, hittade 
jag på en död Tiger, fom låg vid ftranr 
den. Den lårer åtit af någon giftig ört 
och fedan fökt efter vatn, innan han 
ftupat deraf. 

Phoca, (^Rohhen') fångades mycket 
på öarne, utom och omkring Saldahna- 
bayen, af hvars fpåck en god och nytr 
tig Tran til verkades. Af de fmå använ¬ 
des endaft ficinnet til lltjut-talkor och to¬ 
baks pungar. De ftore fades gå til 14 
a 15 hundrade Skålpund. En olyckelig 
håndelfe hade nyligen tildragit fig med 
en Soldat, fom på denna jagt var ut- 
fånd, nemligen fedan djuret var Ikjutit 
och låg likfom dödt, famt Ikytten ikulr 
le upllcåra ådren, för at båttre aftappa 
bloden, hvilket anfes nödigt för tranens 
godhet, ,få fattade djuret i handen, och 
under det Ikytten drog den i haft un- 

L 5 dan. 
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dan, blef tumen af biten och fenan långt 
utdragen. 

Ifrån Saldahna bayen Iterrefte yi 
|tii Théfqntain, och fick på en Bonde-s 
gård, tiifåile at fe, med hyad färdighet 
Bonden hår, förrättade caftration på line 
Oxar. 50 om två år, och en om tre år 
undergingo denna operation på en enda 
aftonftund. Med en pilka lades förft et 
rep om hornen och fedan et om den 
ena bakfoten. Dermed fåldes han ikull 
på en fida och alla fyra fötterne fam-^ 
jnanbundos. Med en knif fkars på yt¬ 
tra lidan igenom alle integumenta anda 
in uti teftiklen; fedan fattades teftiklen 
och funiculus Ikrapades, under omyrid- 
ning, tils den losfades ifrån, 

Fröhufep af Rimex fpmoJi4s QDuhheU 
fom växte öfveralt, klagades hår 

mycket ofver , emedan de med fine 
hyasfe taggar fticka och fåra flafvarne 
i fötterne och andre, fom löpa barfota, 

Pharnacetitn ptollngo QMuiygekruyd')^ 
våxer uti ftor myckenhet i väta år och 
gör bolkapen, fom åter den, efter be-: 
tåttelfe, ■ ganflia fet. 

En Korrhan, fom i fin flygt fkriker 
Kek-karriy Kok-karri, blef omfider Iku- 

ten,. 
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ten, ehuru fvårt det år, at komma ho» 
nom nog nåra. 

Secretaris QFalco fecretariu^') vitkåe 
fig ofta med fit vackra hufvud och fine 
långe ben; han fpnnger ganlka ftarkt, 
och lefver åfyen af fångade ormar. 
Man berättade hår, at ungarne fvår- 
ligen kunde upfodas, emedan de ganfka 
lått bryta af fig benen. Jag hade Hk» 
vål vid Conftantia fet en gammal Se» 
cretaris! fogel tam. Han lågger a a 3 
ågg och fades bygga fine bon af qviftar 
på bufkar. Han finnes måft aitid enfani 
och ej i fårdeles myckenhet, 

Håren, fom åro fvarte, på en builce 
hårftådes kallad Krmjehojches, åtos be-? 
gårligt af Caplke Kråkorne. 

Den 25:, Ikildes vi ifrån Théfontain och 
pasferade ofver fårgan vid Bergrivier. 

Anis-roten Qy^nys-rporteiy ftekte.*? hir 
och åts famt fmakade vål; den ftekes 
antingen i alkan eller kokas i fot mjélk, 
eller ftufvas med kott. Bonderne låta 
flafvarne ftundom upgrafva deraf en 
myckenhet, fom de fålja uti Staden, 

Gatagay wortel %.v en rot, fom åfven 
Ite- 
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ftekes i afkan och åtes, men har en 
elak och oangenäm Imak, 

6fver alt fågs en fvart Torndyfvei 
(^Tricbiiis laticGltis'^, fom var mycket 
alman, .hela dagarne raila ftora piller af 
tråck, med bakfötterne, altid gåendes 
dermed bakiånges. Med franifötterne 
gor han ftora hol i fanden, och Ikjuter 
åfven undan fanden med hufvudlkolden, 
Förmodeiigen lägger han fine ågg i pil-, 
lerne, dem han fedan begrafver i fan¬ 
den, Någre gånger fågos tvånne hjek 
pas åt, at raila en fådan piii, 

Hafran, fora hitkoramit Ifrån Fnro- 
pa, anfes nu föm det fvärafte ogrås hår 
1 landet, emedan hafrekornen af den 
ftarka blåften lått utfalla, få fig fjelf 
och utrota den andra fåden. At låta 
et fådant bortllcåmdt land ligga flere år 
i tråde, hjelper icke, emedan fedan lan¬ 
det blifVit upplöjt, hafran i jorden ollcad 
börjat gro å nyo, 

Näktergal (^NachtignU'^ kallades en 
fogel fom i fång och åtbörder efterapa-.; 
de flere andre fogiar. 

Opbiafers (^Pneiimora), en fort Gräs¬ 
hoppor, fångades om aftonen. Når 
leii gådt ned, börja de låta hora iig. 
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geiiom et befynnerligit ljud, fom upr 
kommer deraf, at de ftryka fine taggi- 
ge bakfötter emot deras toma och ge* 
iiomllcinliga mage. Detta ljud. tyckes 
horas på långt håll. Som jag markte, 
at desfe, lika fom månge andre natt- 
infeder, gårna ållkade ljufet, låt jag ute 
på marken upgéra en ftor eidbrafa, vid 
hvilken de fångades, få fnart de kom- 
mo dit framtågändes. Hela kroppen år 
fom en bläfa, få tom, at desfe icke 
kunna foras upfatte på nål, fom an¬ 
dre infeélen 

Finknåften Qs£ LoxiäJ gjorde af 
gråsftrån, fom voro konftigt ihopflåta- 
de, hångde pä grenarna öfver vatnpus* 
farne, med en lång och fmal hals , hvar- 
igenom fogelen hade fin ingång. Den* 
ne hals hindrade rof-foglar, at komma 
til ungarne och vatnét, hvaröfver nå* 
ftet på låga bufkar hångde, hindrade 
råfvar och andra rof-djur, at komma 
åt dem. 

Bolkapen Vat titfatt för åtlkillige fvå- 
re fjukdomar, hvaraf de fiundom oek* 
få fatte lifvet til. 

Blodfjukan QBlaar-élXer Bloedziåkte') 
kallas, då hos beikapen, ådrorne i hela 
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pen mycket fvålla up. Åderlåtning och 
ferk, röreifé fades hår tjåna. Dor nå¬ 
gon af denne fjukdom,’ år köttet alde- 
ies ödtigeligL 

Svampfjukan QSponsziekte'^ börjas på 
det fåttet, at förft fvållér en fot up 
och fedan fraåningöm hela kroppén. Den 
varar ftundöm tre dagar; ftundom dö¬ 
dar den ihom tre timarV Om foten af- 
fågas ftraxt, kan kreaturet frålfas. Köt¬ 
tet åf äf ét fådaht kreatur ockfå oduge- 
ligt. Denne fjukdöm tyckes fåkert ej 
vara annat, ån et bet af någon orm, 
Iivarpå i det varma Äfrica fmnes få 
ymnig vålfignelfe. 

Lamfjukari QLamiiekte') blir, då Bo- 
fkapen ej kan ftå på behenV Den be- 
^hner fmåningöni och kommer låiig- 
faiht. Efter döden befinnas benen våra 
äldéles tome, utan mårg och i defs ftål-' 
le , fylde med vatn; 

Pifs-fjukan QPifsziekie'^ upkommer; 
då kreaturen, få vål håftar, fom horn- 
bolkap, ej kunna Italla. Dén upköm- 
mer, då kreaturen åta Euphörbia géhi- 
floidés QPifsgoed'), Sorn åger mjölk uti 
fig, hvilken icke Ikadar mage och tar- 
Äar / nteh fråtér blålah^ och- i fynnefiiet 

éb- 
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öbftruerar urin-gångarne. Om Penis 
krammas, få utklåmes denna fega ma¬ 
terien. Bonderne piåga derfore dels 
utkrama deh ,• dels med et halmftrå &jii- 
ta den tilbaka inåk Når böikaperi får 
dricka fiilkt och gödt vatri, kan Qtik- 
domeri éj taga öfvérhand, men om &m- 
maren,- då vätnet blir tjockt och orentg 
fom ej förmår utl|)åda materien, fåtta 
dé lifvet til déraf 

Til ilögér öm deh ilbfa Bergrwi^r 
fågs Ribeck-Caftek et högt och ftort 
enftakä berg, och til våhfter'^icketbei^. 
Vi redo förbi Hohihgbergen, och koto- 
iuo orh aftonen främ til en gärd, feui 
tilhörde Griling, 

Den 26 j fårdadés vi öfvef deh fl 
kallade Vier eri tvintig rivieren , til 
gården Arrihem, derifråri tU kleirie Berg^^ 
riviet; och vidare genorri Röde SandS-^ 
kloof til Waferslaridet elléf Röode Sand. 
Bergslkrefvan, igenörn hvilken vi päs^ 
ferade ifrån det erriot Cap liggande lå- 
gre faridfåltet, irieri foiri linånihgdni 
höjt fig, til Röde Sarid, år en ibland de 
få klyfter, fom deri långa Bergsråden 
låmnar, någörlurida: ehuru ej utan får- 
jighet, låmpelig,' at med vagn géhom- 
fårdas.- På någre" ilåileri 1/ar den få 

Imal,’ 
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äfc ti^ånne vagnar ej kände mötaS; 
Vid fådane trånge pafe goras med 
den ftora piikan férfårliga fmåliar, föm' 
horas hela milen, få at den föfft kom¬ 
mande vagnen forft kan obehindrad 
fara igenom, innan en annan begifver 
iig dit in. 

Så fnarfc vi Voro inkomne ofver ber¬ 
gen ti! Rode Sand, lyntes landet hår 
vara mycket högre, ån^på den Ildan, 
hvarifråri vi kommo. At ena åndah 
fliitades detta landet af höga berg, fom 
kallades Viritérhérnet {Fintevhoefi), eme»" 
dan toppärne håftan hela året åro med 
ftiö betåekte ; vid andra åndan var det 
opet, hade et utlkott af berg, fom kal¬ 
lades Moftertshoek och vidgades mer 
och mer r bredden åt foderi 

Vi logerade lioS de Vett, eh afkom- 
ling af en utaf de Fratiflia familier, fom 
bland de, forfte colonifter fatt fig ned i 
denna déi af Africa, at afllågga vingår¬ 
dar och plantera frnkt-trån. 

Tintirintjes kallades en hvit örnitbo-: 
gelum af det iåte, den gaf ifrån fig, då 
tvånne ftjelkar gnedos emot hvarandra. 

For åt låta våre- kreatur hvila fig 
och taga något hull, tilbragte vi på det¬ 

ta^ 
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tä angenäma Mlle, nåftan hela fjorton 
dagar, under hvilken tid vi hade ledig¬ 
het, at llcöta de redan famlade 6rter 
och frön, famt befökä alle kringliggan¬ 
de berg och backar. 

DeJi 28, företogs altfå en refa öfver 
vatn-fallet och bergen til en der boen¬ 
de Sadelmakare Swiegér, hvilken re¬ 
fa förtfattes dagen derpå til en vid 
hamn Olivier, hvareft vi lämnade va¬ 
re häftar och til fots vandräde ber¬ 
get upföre. 

Den 1 OBoher gjordes en refa öfver 
Witfehberg, fom på andra fidan hade 
ét land éiler rättare eh bergsklyfta, 
fmalare än Rode Sand, men vid pafs 
fyrä gånger högre. Ifrån denna höjden 
fyntes Taffelberget vid Gap och af köld 
famt fednare lommar kömmö biomorhe 
härftådes åtminftone en månad fédnare 
fram. Snö- faller här, ofta til tre fots' 
djup, fom blifver liggande hågre dagar , 
men längre tid högre up på fjelfva ber¬ 
get. Bakom derina klofveri fågos andre 
berg och bakom dem åter andre högre 
bergsryggar, bakom hvilka Båckefålt 
fades ligga. Uti detta lilla , höga och 
kalla landet voro fäplatfer anlagde; meh 
fäd cultiverades der icke; emedan den 

r Del. M" icke* 
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icke kunde transporteras derifrån'; öfi- 
ver bergen. Vi hehöfde én hel fima® 
tid, for at ridande komma éfver berget. 

Återkommen til Rode Sand, yifades 
mig den mycket namnkunnige Örmfté- 
nen Q Slange-fteejif, CoxnCeL bönder Kar i 
landet hunnit förvårfva fig, fom betai- - 
tes ganlka dyrt och hölts i mycket vär¬ 
de. Den hitföres ifr^ Indien, i fyn- : 
nerhet ifrån Mallabar och betalas med 
flere, ofta ro a 12 Riksdaler. Den år 
rund och kulrig på ena fidan, fvart med 
en blek afkfårgad flåck midt på, pipig 
likafom eketråd eller en lerpipa, med gan¬ 
lka fina hål. Uti vatn lagd ger den up- 
ftigande vatnblådror ifrån fig, fom år et 
prof på defs godhet, åfven fom at den_ 
tagen i munnen , Ikal faftna vid gomen. 
Når den lågges på et ormbet, faftnar 
han vid fåret och utdrager giftet; då 
den deraf år fulmåttad, alfailer han af 
fig fjelf. Lågges han då i mjölk, fåges 
han renas ifrån fit infupna gift och at 
mjölken blir deraf blå. Ofta fcarificera 
de likvål fåret, innan den pålågges, med 
en rak-knif. 

Når någon Hottentot blir biten af en 
orm, fades han dermed hjelpa fig, ät 
han genafl upfökte någon groda, och 

• . - gne^ ' 
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^nedo dermed fåret De kanna åfven 
den konften, at med munnen låta eri 
annan utfuga giftet, fedan de med eri 
knif fcarificerat fåret rundt omkring. 

En Orm fants hår (Coluher fcut abd. 
197, fqvam. caudal. 124), fom kallades* 
Boomflang, emedan han ofta fkal hålla 
hg uti tråden. Långderi var 8 föt, fu- 
pra totus fufcus, fqvamis linea: elévata 
earinatis j fubtus totUS ftavefceris. 

Med Tulbaghia alliacea (vilde Knoff- 
look'), hvars rot åger en ganika ftark 
hvitlöks lukt, fades ormar kunna kjufas.- 

Med giftet af ormar famt faften af 
Sideroxylum toxiferum (Gifthooiii') för¬ 
gifta Hottentotterrie hne pilar. Och fkju- 
ta dérmed både vilde Båckar 6ch vilde 
Buffeloxar, famt forfvara hg emot hne 
fiender.' 

Pungarné af Fåren ätos hår ftundom‘ 
hekte och fmakade rått vål, men voro 
något rörande för magen. 

Aponogetori diftachyon (tFaater uy- 
éntjes^ våxte på månge ftålien , vid grun¬ 
da vatnpusfar ymnigt , och fpridde ifrån 
hne hvite på vatnét flytande blomor 

M % de® 



i8o Rcjan inåt Cnffersiandet 1772. 

den aldraljufligafte lukt Rotterne håraf 
brukades mycket, til at åtas flekte. 

Gurkor, fom i Trågårdarne updro- 
gos, inladeS til defert på bordet', förft 
uti falt vatn, och fedan Uti vinättika 
med fpanlk peppar. 

Af decoclet utaf Solantim nigrum oclt 
Soncbus olevaceus ^ fom funnos nåftan vid 
alle gårdar vildt våxande, tilreddes med 
vax och ifter Ikona falfvor, til hvarjc'^ 
handa får och Ikadors låkning, och var 
ibiand Alniogen et få almånt ^ fom be- 
romdt iåkemedel. 

Svalorne (^Hirundo rufticd^ voro nu 
i’ September och Odtober månader, mor- 
nar och qvållar ganlka fyfelfatte, at byg¬ 
ga fine bon, och det inuti bondernes 
hus, hvars dorrar fållan ftå ftångde; 
det år mycket fålfynt, at de bygga un¬ 
der bergslkrefvor. De bygga hår line 
bon af lera, den de med munnen bere¬ 
da och i fmå bitar foga til boet, fom 
dageligen deraf rundas och förfärdigas. 
Svalorne , fom vid denna tiden hit åter¬ 
komma, flytta årligen härifrån, likfoni 
Svalorne i Europa, utan at Landtman- 
nen kunde fåga, hvarthån de öfver ,vin- 
tren begifva fig. 

Én 
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En berattelfe, fom var ganfka alman 
på Rod? Sand, fatte mig i rnjmken för- 
nndran, och retade på det högfta min 
nyfikenhet. Alle mannilkor med en mnn 
förfåkrade, at der på bergen fants en 
bulke, på hvilken växte åtlkillige un¬ 
derlige faker, lika fom af en fin fåmlk , 
fåfom Mosfor, Handfkar, Ull-ftrumpor 
med mera. Jag anmodade fn-art fagt 
hela orten , at pm möjeligt vore, lltaffa 
mig något af desfe förunderlige tingen, 
och beflöt, at ej lämna orten förr, ån 
jag fkulle hafva rpda på en få otrolig 
fak. Efter någre dagar voro åtfkillige 
blader ifrån bergen nedlkaffade, fom vo¬ 
ro öfverdragne med et ganlka tjockt 
ludd (^tnmentum') och liknade mycket et 
hvit fimmet. Flickorna, fom ofta förr 
handterat fådane blader, begynte ftraxt 
med fynnerlig nätthet och behåndighet, 
at af-flå detta ludna , fammanhångande få 
helt, fom det var, utan at rifva det i 
Itycken. Når det fåledes var afdragit, 
var det tillika omvåndt och bladets grö¬ 
na ådror fågos på ena fidan. Alt fom 
bladets fkapnad var mer eller mindre 
rund, eller aflång, få tillkapades håraf 
fedan åtfkillige af de förutnämnde faker 
och formen hjelptes ftuhdom något litet 
tned faxen. Af bladftjelkarne tilkommo 

M 3 ftrum- 
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ftrumpor och långa fruntimers hand-r 
(kar , af finårre blader mösfor. Saken 
yar fåledes icke i lig fjelf aldeles 
få underlig, fom den underligen be-? 
råttades; rnen emedlertid återftod ån- 
nu för mig , at utforlka , til hvad ört 
desfe blader hörde och detta nödgade 
mig, at fjelf klättra up, til de högfte 
bergsfpetfar, vid hvilke den famma våxt 
te. Örten var vål på bergstopparne icke 
få fålfynt, men jag hade mycken mö¬ 
da, at kunna fmna någon i bloma och 
frö , hvaraf jag blef öfvertygad, at den 
hörde til Bupleuri flågte, (^Bupleurum gi- 
ganteuni). Sjelfva luddet, lik en fm ulh 
vål torkadt,, nytjades ockfå i ftållet för 
fnölke och var der til ganlka tjånligit. 

Rode Sand åger en vacker Kyrka 
och lin egen Pråft. Til denna Kyrka 
måfté alle de, fom bo längre in i lan¬ 
det höra, hvilke fållan mer, ån en gång 
om året upkomma, vid hvilket tilfålle 
de tillika låta dopa line barn. 

Den 6. Sedan jag hår, få våsl af ör¬ 
ter, fom foglar och frön gjort en vac¬ 
ker famling och dragarena förfrilkat lig, 
låmnade vi detta vackra ftåile , refte 
landet utföre öfver llere revierer, få- 
fom Harteheefts riyier, der vi hade vårt 
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forfta nattläger ho?? MtcH/iieL de Ploi, 
Hexrivier, Breederivier, Mattjes-valle.jr 
och Brandfteeg, och ankoinmo öfver 
Mattjes kloof til Peter de Wetts 
gård vid Varma Badet, der vi togo ofe 
eii dags hvila, för at nytja badet och 
beföka de omkring liggande bergem 

Innan vi hnnno til de Plois gård 
vid Hartebeefts rivier, pasferade vi för¬ 
bi et berg, fom kallades Slangenkop 
och torde vara det befynnerligafte i lit 
flag. Det ligger Ikildt ifrån de andre 
bergsryggar, fåfom en ftor enftaka klip»- 
pa och år ej mycket högt. På ena ii- 
dan år en ftor och djupt ingående fpric- 
ka, fom gör detta berget märkvärdigt, 
emedan uti den famma, hvarje höft, 
ftiart fagt, alle ortens ormar inkrypa 
och förlamla fig, til at der fredade och 
fåkre få ligga uti dvala. Emot fomma- 
ren, få fnart varman börjat blifva nå¬ 
got ftark, får man fe ormar, af måioge 
flag och ofta ihopvicklade uti ftora knip¬ 
por, utkomma ifrån detta ftålle, för at 
fedan Ipridas hvar på fit häll ut i fältet 
och at igenom tjänlig föda återvinna det 
hull, Ibm de i detta fit hide förlorat. 

Colutea vejicaria fmttes och brukades 
' M 4 för 
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för ögonfjuka. Pyrus cydonia CQuitz 
ien') våxte hår planterad til hackar. 

Varma Badet hade fit urfprung ne- 
derft vid bergsfoten, på öftra fidan af 
bergsryggen, uti fandgrund. Kåll-fprån- 
gen åro fju, hvaraf et år ganlka ftprt 
emot de andre. Det andra eller öfver- 
fta år medelmåttigt ftort, vid hviiket det 
förfta ligger åt föder, och det tredje 
ftraxt bredevid. . Under desfe ligger det 
fjerde, lagom ftort, och det femte nå¬ 
gra alnar der ifrån , famt det fjette midt 
emellan, hyilket ej i en ordentelig, utan 
flere ymfom upbublande ftållen upkom-, 
mer. Det nederfta år ftörft och kokar 
ftarkt. Vatnet år aldeles kokhett, få J|t 
djur deri kunna fkållas. Ångan fynes 
upftiga likafom af en kokande gryta, 
och continuerar i den nedrinnande rån- 
nilen hela två bösfelkottens långd. Rän¬ 
nilens kanter och botn åga intet fedi- 
ment , men en grön cohferva våx¬ 
te deruti. De ftenar, forn lågo i rän¬ 
nilen och nu ftodo litet öfver vatnbry- 
net, hade likvål på fig en grå Ikorpa, 
och uti rännilen fants en lös ften, fom 
med knif kunde rifvas och nytjas i ftål- 
let för krita. En blå ylleklut ändrade 
icke fin fårg i vatnet, ej eller blått fioc- 

ker- 
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ker-papper, til tekn, at det håller in¬ 
gen fyra. Af blyfpcker ändrades det 
ej annorlunda, ån at det deraf blef 
mjölkfårgadt pch af China pulver nå¬ 
got brunt. Ådren löper altid, utan än¬ 
dring, lika ftarkt, utan at ininlka eller 
öka. Vatnet fades dock vara hetare ona 
fommaren. Linkläder kunna håruti tvät¬ 
tas, utan at de färgas pch i fjelfya ba¬ 
det kan kött på vanligt fätt, utan at få 
ofmak, kokas, hvilket alt vitnar pm 
detta yatnets renhet. 

Ifrån kåll-ådrorne famlar fig vatnet, 
Tinder nedrinnandet, til åtlkiljige ftörre 
pch mindre hålor, i hyilka man kan fåt- 
ta fig, för at nytja detta badet. Öfver 
et par d5dika voro fmå kojor bygde til 
brunsgäfternes beqvåmlighet, och til 
hviika kalt vatn ifrån en utaf bergen 
nedrinnande bäck , efter behag kunde 
ledas. Det var altid för mycket vågadt, 
at enfam begifva fig i detta bad, eme¬ 
dan vatnets hetta, fora ökade hjertats 
klapning, dref blodet til ytan, och ådror- 
ne af nedre delen af kroppen, fom var 
uti badet, få utvidgades, at blodet drogS 
för mycket ifrån hufvudet, och man 
lopp fara, at inom en fjerdedels time 
falla uti fvimning. Stundom upkomma 
deraf både äckel och kråkning. 

M 5 Ibland 
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Ibland de fjuke, fom nn voro hån» 
ftådes for at nytja badet, voro tvånne 
i fynnerhet ömkansvårde. Den ene var 
en Landtman, fom hade et elakt får 
på magen, hvilket han fåt utaf en fvår 
iköt af én iliken oxe: han kunde icke 
få njuta någon ting, utom ganika litet 
af brunsvatnet, emedan kråkningen var 
hos honom beftåndig. Den andre var 
en llaf, fom på högra axelen hade en 
ganika ftor kött»våxt, hvilken drifvit ar» 
men ur led framåt, och den han hade 
fåt af et fvårt fall på axelbladet. 

Mefemhryantbemum edule vaxte få vål 
hår, fom i fynnerhet i fandfålten öfver» 
flÖdigt Qch kallades Flottentots fikon 
(^vygen'), emedan frukten mpgen oeh 
Ikalad år tåmeligen vålfmakelig at åta 5 
deh varierar mycket med röda, kött-får» 
gada, gula och hvita biomor» 

O&oher den 9, refte vi öfimr Mau» 
ritshögd til Koré. På denne kulle fågs 
berget uti en båcke beftå af ikiffer fchi~ 
£us fcfiptura candidd) i lameller, men myc¬ 
ket bräcklig och odugelig til fkriftafloi% 

Öfver denna högden kunde ockfå 
Carro-fålt lynas, hviiket år ganika tort,, 

ma» 
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magert och bart ifrån gris, och ågér en-r 
daft en mångd faftfulla vaxter och bulkar. 

På den taggige Bullcen, Arduina 
Jpimfa, ftodo nu båren mogne, och: fog¬ 
des åtas af Hottentottorne. ' 

Jag hade hår tilfålle, at på lammen 
fe famma operation forråttas i ftort, fom 
jag förut fet på en myckenhet oxar; 
nemligen de caftrerades af landtmannen 
fjelf, med en liten knif, hvarmed fcro- 
tum upikars. Sedan drogs den ene te- 
ftiklen ut efter den andre och med mycr 
ken hehåndighet frånlkildes. 

Fåren voro hår på orten, der går-f 
darne ligga nårmare hvarandra, mårk- 
te, i fynnerhet i oronen. Når det lan-? 
ge rågnade, blefvo fåren ftyfva, ocH 
fomlige dogo deraf. De fingo ock då 
Qofcites') vattufot, fom bonden curerar 
de dermed, at han ftack hål på buken 
och aftappade vatnet. 

Stundom klippas våi fåren hår i Ian= 
det, men fållan nytjas ullen; utan får-^ 
llcinnen gifvas ofta åt flafvarne oklipte. • 

Zygopbyllum morg fma, en vacker bu- 
|ke, prydde nu backarpe med fine blör 

mor 
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mor och marktes vara mycket tjånlig 
tii lefvande lufthus. 

* Kral kallades fådane ftållen eller fak 
Jor, hvaråft bofkapen, få vål fåren, fom 
horn-bofkapen , inneftångdes under bar 
himniel. En fådan plats låg nåra intil 
gården. Den omringades antingen med 
någon lermur eller med mycket taggig 
ga bufkar. Til deras in-och ut-flåppande 
lämnades en öpning, for hvilken fattes 
en grind eller dörr. Hårftådes, der man 
hade tilgång til bofchagie , inftångdés 
desfe Kralen med fålde trån af Mimofa 
nilotica och arduina bifpinofa, de måft 
taggige af alle, nåftan i hela Afriea. 
Desfe gjårdesgårdar utehålla vargar, 
råfvar och andre rofdjur, dels med ftn 
bred, dels med iin^ taggar. 

Nar mimofa nilotica hugges, händer 
ftundom, at den falier på en, och tag- 
garne drifvas långt in i kroppen, livilke 
ockfå någon gång dä kunna afbrytas och 
blifva faftfittande. 

Bäckar åta bladen af Mimofa vfloti^a 
och få då ofta taggarne i fötterne, utan 
at Hcadas deraf. 

Uti Bergslkrefvorne fants mycket af 
DaslI fCavia capenfisf, fom troddes få 

men-^ 
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menftrua, och fandbergeri, fom lågo til 
högeiS hyfte ofvan på lidorne, en djup 
hvit fand, fom af blåften yran 

Uti en rivier, hvilken hade éh liten 
vik och deri en djup håla^ fåg jag, hu¬ 
ru Naturen i mihiature formerade en 
vatnvirfvel eller mal-ftrom. Öfver hålan 
gick Ikum och orenlighet cohtrairt emot 
fjelfva båckens lopp ikring och drogs 
i medelpunélen nedåt. 

For högt vatn i åarne, mäfte vi 
dröja hår någre dagar och togo fedan 
vår våg den 14 öfver Koré rivier , föra 
Vi pasferadé tvånne gånger och - fedan 
öfver Saridrivier, fom år ofta torr, til 
Rietfontain; vidare öfver Clas Vogts 
rivier til en gårdfom nu tilhörde' 
LE Roux.- 

f''ifcu}n capenfe, en paralltilk våxt, fågs 
igenom båren, dem foglarne åta, öfver 
alt utplanterad på trådens grenar, i fyn- 

nerhet på Rhiis. 

Den 15, refte vi til Philip Bota , 
forbi GerTS heman , öfver en ganilia 
djup rivier, och fedan förbi Droskis 
heman til Jacobus Bota. 

Hår vifades mig utur bergen tagit 
et 
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él kaffc^filfrer (jnika ai-gentea^, fom vaf 
blandadt med en genömlkinlig och oré- 
djgfc cryftalliiéräd kalkfpat; och Berg- 
heck 0itimen^, foni Landtmanneh be¬ 
hagade kalla Dasfipife, emedan han trod- . 
de det vara infpisferad urin äf , dö ftore 
Berghotterne capen/i, tom der 
funnos. Det beråttades, at det fahtg i 
bergets fpringori myckenhet, befynner- 
ligen vid en ftor utlkjutahde krants 
tgrooté krantsBergbeckét var rnyc- 
ket orent och hos Landtmarihen bekant 
för - fin nytta och bruk uti benbrott.,; 

Vaxbullcar (Myrica cördtfolut^'; hväfs 
bår åro omgifne med en fetma, fom 
liknar vax, lades hår hele i en kokan-'' 
de vathgryta, för at fmålta och aflkum- 
ma fetman. Den liknar gråt orent vax, 
år hårdare ån talg och något löfare ån’ 
vax. Bönder nytja den til ljus, men 
Hottentotterne åta deii, fom et ftycke 
bröd , enfamt eller til kött. 

Den 17, tågade Vi förbi Bruyntjes-' 
rivier och Leuwerivier til Keurebooms- ' 
riVier, fom fåt fit namn af tSopbora 
^apenfis') de tråden, fom der i myckeii- 
het.våxai 
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Roten 2S Afclepios mdulata nytjades 
infunderad emot Colik. 

Gipscvyflnlkr, foin fkola finnas i Afri- 
cas berg, nytjades pulveriferade at ftrÖS 
i får, for at rena dem. 

Den 18 > ofverfoto vi PuspaS-valJey 
öcli rivier, famt ankommo til Svellen- 
dam, hvaråft en Compagniets Lapd- 
droft refiderar, fom har upfigt éfver 
hela landet, fom ligger långre inåt och 
hvars fylla ej aldeles fvarar, utan 
blott tij någon del, emot et Landshéf- 
dinge Ämbete. 

De Ikarpe båren af Fagara cäpenfis 
brukades både hår och annorftådes i lan¬ 
det emot Colik. 

Sedan vi hos Landt-droftén Mentz 
blifvit vål undfägnade til middagen, fort-- 
fattes refan ofver den' breda BufFeljagts- 
rivier til en Compagniets påft, kallad 
Rietvalley, deråfi: vi dröjde flere dagar, 
för at fåtta våre hittils gjorde famlin- 
gar i godt ftånd, och at förbättra vårt 
ulliga och af de fteniga famt bergaktiga 
vågar, aldeles fönderbråkade åktyg, en 
kårra få liten, bräcklig och gammal, at 
ingen, hvarken förr eller fedan, med 
et dylikt åkdon , lårer kunna foyta , 

lig 
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lig häÉ'ä gjort eri få låBg och åfveri» 
tyrlig reia inåt detta bérgaktiga laridet' 

Fåkeri började hår blifva mycket 
itiéra gråsrika och liknade någorlunda 
ångar. Bergen, förn följt öfé årida ifråri 
Rode Sand, begynte fluta fig i ftora af- 
fåtriirigar och kullar. I lamma mon bör¬ 
jade ock Bolkaps hjordar hår blifva Itör- 
re och almånnare, lamt virigårdär och 
fådes-åkrar, hvilke dock årinu ej fakna- 
des, lalfyntäre.' 

Bolkapsfjukor fades ofta hår grasfe- 
fa, och at (^Bränd%iékie') Brårirjukan eJ 
fållari förekom hår. Öeri belkrefs , at 
förft angripd lungan och lefren, fedan* 
den öfriga kroppen; at köttet blefve 
deraf få fkört, at den ena tågan icke 
Mrigde tilfammans med den andra. 

Icke långt ifrån denna Compagniets 
gård, fom förnåmligaft förfer Compag- 
riiet med åtlkilligt ftort verke, låg uti 
en anferilig bergs-fkrefva, en ftor Ikog,* 
fom kallas (Jjrootvnders Farfars 
Ikog. Til deririä gjorde vi eri refa, för 
at iåra känria AfricaS egne trådflag. Vi 
refte förbi eri bondgård Rietkeul, til 
Puywerihoeks-rivier, et ftålle, fom kal¬ 
lades- Heifvete QHelk ), emedan berget 
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der formerade en ganlka djup klof. Sko¬ 
gen var ganlka hég och tjock, men be- 
klageligen ågde tråden, denne tiden, 
hvarken blomor eller frukt, fom kunde 
måtta min vetgirighet. 

Camasfie-bout var et mycket fint tråd- 
ilag, fom nytjades til liftor på Ikåp och 
meubler. 

Stink-bout liknar Valhöt, år et ftort 
tråd och nytjas til pulpeter och Hsåp. 

Geel-hout {Ifex crocea) år mycket tungt,- 
mer eller mindre ljusgult til fårgen, et 
ftort tråd och nytjas til bord.] 

Én Bergcryflal äf lilfingrets långd i 
med fpitsibågge åndar, fom blifvit fun¬ 
nen hår, vifades mig. 

Peppar QPiper capenfe'), fora hår fants 
1 Ikogen i myckenhet, kallade Landt- 
mannen Stjertpeppar {Staartpeepef) och 
Vifte bruka den, fom en krydda. 

På CompaghietS påft låmnades vår 
fcårra , i hvars ftålle vi fingo en ftor och 
med fegelduk öfvertåckt vagn, famt tio 
frifoa oxar, til vår föreftående refas 
fortfåttande inåt Cafferskuften. 

W Nå- i Del, 
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Någfe Hottentotter hade icke, långf 
ifrån gården fit hemvift och nytjades 
ftundom til gårdens och Coinpagniets 
tjånft. De voro aldeies galne efter brån- 
vin ocli tobak, och tycktes fåtta alt fit 
nöje uti orenlighet och ftank. De voro 
fmörjade öfver kroppen med en fet 
finörja och pudrade med pulver utaf 
Bucku QDiofma') och til at behaga ofs, 
fäfom fråmmande, hade de defsutom 
målat flg med röda och fvarta ftrimor. 
Qvinfolken hade en trekantig fklnlap 
och karlarne en pung fi^amtil at flcyla 
flg med. Både om halfen, armarne och 
lifvet voro desfe prydde med påriband, 
i flere varf omlindade, af blå , hvita , 
röda och brokiga glaspärlor. Någrehu- 
ro ringar af jern, måsfing eller låder om¬ 
kring armlederne. Et fårlkin öfver lån- 
derne och et annat öfver ryggen ut¬ 
gjorde hela deras klådning. Pipan var 
ftåndigt i munnen. De lefva af fin bo- 
fkap och af lökar, fom de veta at up~ 
föka och upgrafva uti fålten. 

I brift på Ur, måta böndenie al¬ 
tid tiden efter fölens gång. 

Den 23 oeb 24, pasferade vi öfver 
Krakous-rivier och Krakous högd 
te'), famt ankommo til middagen til Vett- 

ri- 
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invier; vidare éfver Vett-rivier förbi åt~ 
ikillige gårdar. 

Uti desfe ångder våxte mera ym¬ 
nigt, ån jag blifvit varfe på något an¬ 
nat ftålle, Aloétrådet QAloé perfoliata'), 
af hvars blader Äloekidan utrinner. 

Fåren åto hår flere giftige våxter, foiri 
Rhus lucidum-, Lycmm ofnim med flere. 

Den 25, fom var en Söndag, hålfade 
vi på Martin Lagrans vid Palmit- 
rivier, en bonde, fom ågde få mänge 
höns, at han hvar dag fick loorde ågg. 

Sedan refte vi öfver Zöetemelks- 
rivier, förbi Svarte vaJley til en gård 
Wel te Vrede kallad vid Valsrivier. 

Straxt bredevid Svarte valley til vån- 
fter fågos bergsklipporne tydeligen va¬ 
ra jernhaltige. 

Den 27 , redo vi förbi de Groote 
valley, öfver den breda Gouds-rivier tii 
Daniel Pinard. 

Hår fådes Rabies ccinina och vtilpinä 
grasferat. 

Et artigt fått mårkté jag hår bon¬ 
den nytja, at fria fihe hönshus ifrån o- 
hyra, Hönshufen upbyggas af ler, nå- 

N 2 ftari 
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ftan fom ftora bakugnar och då de bliP» 
va fmittade med ohyra, behöfva de en- 
daft inlågga litet halm och antånda den, 
för at i'ena dem. 

Den Ig, förbi en flor klippa, fom af 
biens tilhåll derftådes fick namn af.FIo- 
ningklippa (Jleuningklsp'), framkommo vi 
til en gärd , belågen nåra Attaqnas klof. 
Floningklippan gaf pä långt håil et be- 
fynneriigt echo ifrän ilg, fom tiprepade 
flere ftafvelfer, och var derföre i orten 
mårkvårdig. 

Olive-tråd (Olive-hout, Oka capenfii},- 
fom var hvit och mycket tungt, nytja- 
des til ftoiars förfärdigande. 

Hvete fåddes hår vål icke mycket, 
men jorden fades vara få bördig, och 
roten af den gleft fadda fåden få måag- 
faldigt grena Jfig, at hvart korn altid 
fråmbragte flere ax. De fade fig ej fäl¬ 
lan råkna 20, ja ända til och med 8° 
ax. Jag anfåg det fjelf för nog otro¬ 
ligt oeh företog mig, at genom räknan¬ 
de pä åkren göra mig nogare under¬ 
rättad om faken, farat fant, at af et en¬ 
da hvetekorn, flere ax ifrån roten of- 
taft uprunnit, ehuru af dexn , jag räkna¬ 
de, antalet ej fteg högre ån til 41. 

Hot- 
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Flofctenfcotter, fom vi hittils tråfTafc 
under relan, voro hos Europeerhe eller 
i grauilcapet vid deras gårdar upiodde, 
fålunda ofta mycket ifrän deras natur¬ 
liga tiiftänd förändrade. Dem vi nu och 
i fynnerhet hädanefter befökte, bodde 
merendels längre ifrån Europeer ikilde, 
hade ftundom egne byar och hushåll, 
och vilade 11g alt mera i det Ikick, d© 
af nat uren voro och i h vil ket vi ållun- 
dade, at närmare låra känna dem. 

För et féculum fedan var mycket 
låttare, at låra känna och utforlka det¬ 
ta folkets egna feder och lefnadsfått, då 
de bodde nårmare Cap, voro talrikare 
och lefde i fin frihet. Nu åf vågen til 
deras hemvift ganlka lång, deras fam- 
hällen finä, feder och lefnadsart mycket 
förändrade, och hela nation tvungen 
och inllcränkt, 

De,, Ibm funnos legde i tjånft hos 
Colonifterne, kunde ftundom tala tåme- 
ligen god Flollåndika. Når bönderne al- 
draförft i desfe fålt börjat fåtta fig ned, 
hade de funnit Hottentotterne mycket 
rådde för krut och gevår, famt utlåtan¬ 
de fig, icke kunna begripa, hvarken 
deras pilar (^kulor'), dem de icke i far- 
teti efter Ikottet kimde fe, ej eller &ruf- 

N 3 var» 
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var, hvilka de lika fom en Ipik, ej kun¬ 
de utdraga. 

Hår omtalades mycket en Hotten- 
tot, fom för någre år fedan aflidit, hvil- 
ken blifvit ftångad af en vild Buffeloxe 
och derigenom förlorat hela nedra käf¬ 
ten. Icke defto mindre hade han lef- 
vat hela la å 13 år derefter. Tala kun¬ 
de han icke, maten ftötte han emel¬ 
lan två ftenar, fom gårna åro Hotten^ 
totternes mortel, och ftoppade den fe¬ 
dan uti ftrupen med fingrarne. Tobak 
kunde han åfven röka, i det han höll 
handen öfver. Omilder har han 
den famme Buffelen, fom förut gjort 
honom plyckelig. 

Brandblader (^Atragem vefic/itorid) ut¬ 
gjorde hår och flereftådes Landtman- 
nens fpanika flugor. Stötte och pålag- 
de drogo de inom en half tima up en 
ftor blåfa , fom långe håller fig öpen. 
Roten ikåres ockfå i fkifvor och påläg¬ 
ges, och drager få ftarkt, at om deii 
-får ligga på öfver natten, ikall fåret 
deraf kunna gä öpet hela månaden. Or¬ 

ten hölt fig måft våxande vid bergs- 
branterne och nytjades emot Rheuma- 
tifmer och annor vårk. 

Alt 
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Alt ifrån Rode Sand hade vi nu 
ftyrt vår kofa i det nårmafte Sydoft ut, 
i et land, fom oingafe af berg å ymfe 
fidor , hvaraf den raden , fom var på 
höger nu hade flutat fig, utan at hinna 
fram til hafeftranden. Den bergsråden, 
fom vi hade til vånfter, Itråkte fig ån- 
nu långre ut, och fålunda måfte vi nu 
öfverfårdas den, då vi årnade djupare 
komma in i landet 

En ladan öfverfart kan företagas i- 
genom Attaquas Kloof, hvilken år få 
lång, at dertil åtgår nåftan en hel dagsrefa. 

Den 29, beflöto vi, at med Herr Im- 
MELMAN fånda vår vagn denna vågen, 
och fjelfvé göra en omvåg til håft, ge¬ 
nom det gråsrika och Ikogbevåxta Haut- 
niquas land, fom låg til höger och gick 
ut anda emot hafsftranden, famt fedan 
på et annat llålle fara öfver bergen 
och komma yår vagn til mötes uti 
Dange Kloof 

Vi redo altfå förbi kleine och groo- 
te Brack-rivier til Zoutfontaih, en gård, 
tilhörig Vivier; födan genom en Däl, 
der mycken Iliog fants, och förbi et 
nybygge, der endaft Hotttentotter vår- 

N 4 da- 
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dade bofkapshjorden, til Kleinfontain vid 
Wittels-rivier. 

De följande dagar fortfattes refan 
förbi et par nybyggen til Georg Bota, 

på defs gård Sandvliet vid Keerom-ri- 
vier, der vi något litet hvilade. 

En qvarters lång, gul, ej giftig orm 
ficks under vågen, under ftenar. 

Af Anthyllidis bark veta Hotfcentot-^ 
terne, at bereda fig tog, hvarmed de 
hjelpa fig up i tråden, likfom på en flrega, 
då de ur dem vela håmta honung. De 
flå då förfi: om Itammen en fnara, fåtta 
en fot uti den, flå åter en fnara om 
Itammen högre up, ftiga uti den, losfa 
den förra och få vidare. 

Vågar finnas vål egenteligen icke i 
hela denna fodra delen af Africa, men 
den ftråt, fom almånnare af refande be-^ 
fares, nårmare Gap, år dock någorlun¬ 
da banad; långre in i landet fer man 
ofta icke minlta tekn til våg. I de fålt, 
fom derfore åro antingen mycket vid- 
lyftige eller bufkaktige, kan det derfö- 
re lått nog hånda, at man refer vilfe. 
De tekn man då åger, at komma til 
råtta igen, bör en Refande altfä noga 
veta och i akt taga. Sådane åro , at efi' 

teri= 
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terfe, om någre fårpiller fynas i fåltet, 
fom gårna gifva tilkånna någon gård i 
granlkapet; om någon bolkaps hjord val¬ 
las eller om något åkerland kan uptåckas. 

Landet var hår öfver alt ganllca knl- 
ligt och beftod nåftan af intet annat ån 
flacka , gråsrika fålt, fmårre kullar och 
llcogbevåxta vatnrika dålder, 

Uti Ikogarne voro ftore och höge 
trån, men oftaft krokige och illa våxte, 
famt tåckte med måsfar, lika fom i de 
nordilke lånden 

Hottentots qvinfolken nytjade hår 
en fnåcka, (Nerita hiftno och Cypran mo~ 
peta') til prydnad, både på fine mosfor 
och omkring handlederne til armband. 
Mösfan år et bråm utan kuller, en tvär¬ 
hand bred, af BufFelshud och utan på, 
i flere rader efter råd och lågenhet med 
denna fnåckan utlirad, 

Hottentotterne brukade hår, hvilket 
annars hos detta folkflag ej var almånt, 
en fåck af låder, fom med en rem 
hängdes öfver axlarne ånda ned på lån- 
derne. Uti nedre kanten var den utfl- 
rad med hångande remar, like, franfar, 
pti hvilke fnåckor voro bundne och 

N 5 Ikram- 
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fkramlade. Denne fåcken nyfejades ti| 
åtfkiilige fakers förvarande, 

Andre Hottentots qvinnor buro på 
hufvudet en coniik mosfa, fom var ran^ 
dig och ihopfyd af ådkilliga fmala fvar:» 
ta, hvita och brunq lamfkins rimfor, 
Stundom voro åfven desfe mosfor pryd« 
de med glaspärlor, fåftade i åtflcillige 
fafoner • eller hängande utfore, fom 
pärlband, 

Omkring armarne och benen drogo 
de almänt ringar af oxhudar, hvars be^ 
redning jag hår hade tilfålle at fe. De 
af oxhuden utfkurne platte rimfor klap^ 
pades få långe, tiis de blifvit aldeles 
runde, och bägge åndarne ihophångan-T 
de få nätt, at fogningen icke kunde 
märkas. Desfe tvingades fedan pfver 
foten och brukades, i f3mnerhet af qvin- 
folken i myckenhet, ja få, at de täckte 
haifva benet eller mera. Jag fåg dem 
ockfå ftundom tvätta och fedan fmorja 
desfe ringan 

Uti Strutsäggen fades ftundom Iko¬ 
la finnas en fteii, fom infattad brqkas 
til knappan 

Mågon gång har håndfe hårftådes, at 
en Europé gift fig med en Hotteptot- 
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iTca, fom då blifvit döpt. Oftare har 
det likvål håndt, at någon af colonifterr 
ne, utan ordenteligt åktenilcap, aflat fle- 
re barn med en Hottentots maitresfe, 
och at barnen blifvit döpte, fedan de 
redan varit flere år gamle, 

Svedjeland fick jag fe på flere ftål- 
len, ehuru de åro vida olike de fved- 
jeland, fom brånnas i norden. Åtlkilli- 
ge fålt åga hår et ganfka högt grås., 
fom för fträft och otjänligt för bolkapeii 
hindrar nytt och grönt grås, at utlkju- 
ta, och utom defs döljer inoin flg en 
mångd af ormar och rofdjur. Et fådant 
ftycke land fåttes derföre i brand, at 
ungt grås åter fi-ån rötterne må fram¬ 
komma. Voro någre fädane ftållen be- 
våxte med bufkar, bråndes de helt fvar- 
te och blefvo fedan långe ftåndande fo- 
tige, til mycken förargelfe för mig och 
andre vandringsmän, fom hår måfte fär¬ 
das igenom. 

Nåftan dageligen genomblöttes yi af 
fkoftals fallande regnlkurar, fom ftun- 
dom beledfagades med ålka; då vid Cap 
denne tiden altid år uphålsvåder, få fer 
det ut, fom vintren och regntiden hår- 
ftådes ånnu ej tagit afiked. Regnet var 
pfs få mycket mera befvårligt, fom ut¬ 

om 
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om det, at hår icke var tilfålle, kom¬ 
ma under tak och foIen icke hant emel¬ 
lan l|curarne, torka våra våta kroppar, 
åfven marken, i fynnerhet i backarne 
var få upblot och fliprig, at håftarne, 
hvilke hår i landet aldrig åro Ikodde,. 
beftåndigt halkade och vi på flere ftål- 
len lupo mycken fara, at bryta armar 
och ben utaf ofs. 

Den 2. Novemh. utftodo vi i fynnerhet 
hållande regnlkiirar, då vi pasferade of- 
ver Quaimans drift, en rivier, foni fti- 
ger och faller, likfom flere rivierer här- 
ftådes nåra hafvet, af ebb och flod, och 
ankommo omfider genom åtfKiilige flmg- 
rike dålder och rivierer til Magermans 
kral, en fåplats eller nybygge, fom til- 
hörde Fredric Seele. 

■Tröttare, våtare och vårre tiltyga- 
de kunde vi våi aldrig framkomma til 
någon bondgård, och fåmre kunde vi 
vål aldrig blifva hårbergerade. Ingen Eu¬ 
ropé bodde hår, utan en fvart flafvin- 
na var, på fit husbondefolks vågnar, 
vårdinna i hufet och hade upfigt öfver 
en ftor bofkaps lyord, famt de Hotten- 
totter, fom vallade den. Hufet var en 
aflång koja, upreft af tråbjålkar och fme- 
tad öfver aifc med lera. Uti denna mä~ 

; ■ fte 
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fte jag m©d mit fåJikap, och en ftör 
hop Hottentotter tilbringa iiiin natt, glad 
at emot rögn, håftigt blasvåder och köld 
haiVa något tak öfver hufvuclet. 

Emedan vi de förflutne dagarne, fe- 
clan vi &ildes ifrån vår vagn, hade gjordt 
någre famlingar, och fåledes ej kunde 
bårga alt pä vära båftryggar, nödgades 
vi på förra bondgården taga trenne 
dragoxar, at draga vårt bagage, och 
trenne Hottentotter, at leda dem. 

Dragoxar nytjas mycket i desle fålt, 
få vål fom annorftådes, af Hottentotter-' 
ne tame gjorde och dertil inöfvade. Pä 
fädane oxar fåttes igenom nåsbrolken 
en träpinne, uti hvars ymfe andar bin- 
des en rem, lik en töm, medelft Iivii- 
ken oxen med fåkerhet ledes. 

Hår och der fågos ftora gropar up-- 
grafne, like varg-gropar, uti.hviike af 
Hottentotterne våi täckte, fångas Biif- 
feloxar och rofdjur. 

. Kaftfpjut förde Flottentot- 
terne, et eller tvånne med fig på refor. 
Ddsfe beftä af en jernlants , på hvar li¬ 
da haif utholkad af hela qvarterets långd, 
ined eller utan ftjelk af jern, fom ftun- 
dom år trind och Ilåt, ftundom förled 

med 



åo6 Refan inat Caffevslandet 177a.- 

iiied huiungar. Denne länts faftbindes 
med remar af låder vid en fmal trind 
tråkåpp, gjord af Q^sfagaybout') Curti- 
fia fagineaj föm ffnalnar mer och mer 
emot andan, äf hela famnens långd. 
Med desfe kafllpjut, fom de veta be- 
håndigt käfta hela hundrade ftegen, for- 
fvara de ftg emot fiender och odjur och 
döda dermed Buffeloxar och annat vildt. 

I ftållet för porcellains kåril och ca- 
iabasfer fåg jag , huru fattigdom och 
omtanka lårt dem at nytja Skilpadlkal, 
af landtlkilpaddor, fom ofta hålla fig i 
fandfålten emellan buUcarne, i fynner- 
het Tejiudo minuta och geometricai 

Af den myckna fmörjningen ocli 
climatets hetta få Hottentots qvinfol- 
ken altid mycket löfe och långt nedhån- 
de bröft.* Då ungen derföre båres på 
ryggen, kunna de vigt kafta bröftet åt 
honom öfver axeien. De voro ftundora 
mycket fike calabasfer til Ikapnad och 
ftoriek; men ibland de rariteter, fom 
på detta enfliga ftålle förekom vår up- 
mårkfamhet, vär en Hottentots piga, 
fom hade bröften få långe, at de häng¬ 
de anda ned på låret och voro de ftör- 
fte i fin fort jag bland detta folket nå- 
gonfin fedt. 
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Et artigt fått, at i haft baka brod, 
litan bakugn, fick jag hår åfven låra. 
Mjöl knodades med vatn på vanligt 
fått til en deg; fedan gjordes deraf en 
tjock kaka, fom i aikmorjan nedfatteS 
och varm afka tåcktes Öfver den. Af 
hettan blef den fåledes både genomba- 
kad och af den vidhångande allcah få 
fmittad, at den måfte Ikrapas, innan 
den kunde åtas. 

Fram för eld brafan fitta altid Hot» 
tentotterne huka (^på torken') och qvin- 
folken lågga då altid IkröplighetS för- 
hånget, fom hår var fyrkantigt, under 
fig. DeraS egne kojor voro hår gjorde 
medelft fpjålar runde, kulrige och Jåge, 
tåckte med halm-mattor, like en höftack, 
med en liten öpning framtil, vid hvil- 
ken eldbrafan göres. 

Så fnart morgonen, den 3 Nov. nal¬ 
kades , gjorde vi ols resfårdige och redo 
öfver åtlkillige rivierer, fom Krakakou, 
Ao, Koukuma och Neifena. De Ikogar 
vi pasferade, voro trånge och fulle med 
taggige bulkar. Ingen annan våg fants 
igenom dem, ån Hottentots gångftigar, 
få at vi til hålften krypande måfte gå 
och leda håftarne Vid betflet. Emedan 
Trågårdsmåftaren Auge förr gjort re¬ 

for 
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ior håHgenoto, få var han nu vår våg- 
vifäre och vi hade låmnat väre Hotten^ 
totter med dragoxarne efteråt. Efter 
middagen hade vi hunnit til Koukuma 
rivier. Vi vadade ofver en gren af den, 
och årnade ofs igenom et trångt fkogs-^ 
fiiar, fram til en fåplats, fom vi fågo 

■ligga ofvan på hogden å andra Ildan af 
Ikogen, tilhörig Helgert Muller, 

Men vi voro ej långt inkomne i denne 
fkog, förr ån vi hade den olyckan, at 
der trålFa en ftor och gammal vild Buf- 
felstjur, fom låg hel enfara på et ftåk 
le, fom några ainar i fyrkant var frit 
frän bulkagie. Haln’ hade ej förr blifvit 
varfe Trågårdsmåftaren Auge , fom red 
förut, ån han med et förlkråckligt ry¬ 
tande rufade emot honom. Trågårdsmå¬ 
ftaren med fin håft fvångde fig bakom et 
tjockt tråd, och kom fåledes något undan 
Buffelens åfyn, fom nu råtfram rufade 
emot Sergeanten, hvilken var emellan, 
och med fine horn gaf en defs håft i 
buken en fådan ftöt, at han genaft föll 
på rygg med fötterne i vådret och alle 
tarmarne uthångande, i hvilket tilftånd 
han lefde nåftan en half time. Emed- 
lertid hade Trågårdsmåftaren och Ser¬ 
geanten krupit up i tråden och trodde 
fig der vara fåkre. Buffelstjuren, efter 

deö- 
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<?enne förfte attaqiien, årrsade fig nu 
den vågen fram, hvarifrån vi kommit 
och hade fåiedes i fin våg ej underlåtit 
at hålfa på mig, fom kofh honom tii 
mötes och i en fådan trångfel, fom fko- 
gens qviftar gjorde och af det ras, de 
upvåkte emot fadei och bagage, ej kun¬ 
nat hvarken höra eller fe något af det, 
fom pasferat. Emedan jag tmder vågen 
oftaft (ladnade för at piåcka örter i min 
nåsduk, få hölt jag mig gårna efter mit 
refefålftap, för at icke hindra dem i fin 
våg; fåiedes var jag nu en minut blef- 
ven efter. 

Sergeanten ågde tvånne håftar un¬ 
der fn refa. Den ene hade redan fåt 
fin bane och den andre ftod nu juft i 
vågen för BufFelen, fom årnade fig ut 
ur ikogen. Når BufFelen fick honom I 
Ggnafigte, blef han ånnii grymare åii 
forut, och anföll denne håften med få- 
dant raferi, at han icke allenaft ftånga- 
de line horn in genom brödet och ut 
genom fjelfva fadelen, utan flog honom 
få håftigt emot fjelfva marken, at han 
ftraxt var dod och alle benen i krop¬ 
pen fönderbråkäde. Juft då', når han 
fom båft var fysfelfat med denne fed- 
nare håften, ankom jag til öpningen, der 

I Del, o fkö- 



aio Repn inåt Cafferslanäet 177S. 

fkogen var få tjock, at jag omöjéligen’ 
kunde vånda om min håft elier komma 
derraed åt fldan. Jag nödgades derföre 
til fit öde låmna honom , och tog min 
tiJflygt til et någorlunda ftort tråd, på 
hvilket jag upklåttrade. 

Så fnart Buffelen hade flutat fin an¬ 
dra tappra gärning, vände han fig om 
och med haft tog fin kofa, den vågen 
ut, fom vi nu årnade ofs. 

Ifrån det ftälle och den lilla höjd jag 
innehade, kunde jag nogfamt fe den ene 
håften ftendöd , den andre fpratlande 
med fötterne för at uplyfta fig, det hån 
dock ej förmåde, och de andre tvån- 
ne håftar af fruktan och rådfla llcålfvän- 
de, utan at kunna komma undan ; men 
hvarken kunde jag fe eller höra nägoti 
af mine refekamerater , utan trodde dem 
blifvit et rof för BufFelens förfta raferi. 
Jag Ikyndade mig derföre, at efterfé- 
ka dem, och tilfe om jag i något mål 
kunde vara dem behjelpelig; men då jag 
på hela tumeJplatfen ej blef något tekn 
til dem varfe, började jag ropa efter 
dera. Desfe högft förfkråckte hjältar 
blef jag då varfe, fittande tått intil ftam- 
men af et tråd, med bösfan på ryggen, 
laddad med fina fogelhagel, likfom tvån- 

ne 
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he kattor, utan at kunna framföra et 
enda ord. 

Jag upmuntrade dem , få godt jag 
kunde, och rådde dem komma ned, famt 
at vi borde flcyndfamt begifva ofs ifrån 
en få farlig ort, der vi åri en gång 
kunde blifva angripne. Sergeanten bör- 
j<ade åndteligen gråta och beklaga for¬ 
luften af fine tvånne ra&e håftar; men 
Trågårdsmåftareri kunde för ångeft knapt 
tala på flere dagars tid. 

Vi togo fäliinda den kofa, hvarifrån 
vi kommit, och öfver ganlka befvårlige 
backar, dfogo ofs fram til det ftålle vi före- 
fat ofs; men Ibm Sergeanten utan haft 
ej kunde komma öfver rivieret, tog jag 
honom up bak på min haft, öch låmna-, 
de den fedan åt honom, famt gick til 
fots fram til gården. 

Min förfta omforg blef der, at fåri-f 
da någre Hotteritottef ned til fkogen, 
för at taga fädlarne utaf bagge håftar- 
ne, Ibm framideles kunde behöfvas. 
Desfe Hottentotter beväpnade ftg med 
fine vanlige kaftfpjut och berättade, at 
de förut redan märkt, at en Buffel en- 
lam uppehölt ftg i Ikogen, hvilken, Ibra 
de fadcy var få illlc, at han blifvit af dé 

Q "i a n - 
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andre Bufflar jagad ifrän deras tropp 
©cli nödgades iefva allena. 

Ingen Europé fants på detta ftäll©-, 
utan endall Hottentotter, och ingen are¬ 
nan koja, ån de Ihiå, fora Hottentot- 
terne fjelfve bebodde, och fora för ohy¬ 
ra, icke en gång i högfta nödfall, af nå¬ 
gon Europé fkujle kunna nytjas. 

Vårt natt-Iåger blef altfå under bar 
himmel, med en halm-matta under ofs, 
fadelen under hufvudet farat en eldbra- 
fa framför fottenie. Til vår lycka var 
det ganfica klart och vackert vaden 
men kölden få flark, at den betog ofs 
fömnen, och nödgade ofs hvar time fit- 
ta up, at vårma ofs på alla fidor fram 
för eldbrafan, til hvars underhåll vi haft 
den for/igtighet, at qvålien fornt låta 
framföra tilråckelig mångd af ved och 
qviftar, - 

Dakkan QCannahis fativa'^ eller van¬ 
lig hampa cultiverades hår i en ganflca 
liten tåppa af Hottentotterne. Den år 
en krydda, fom de öfver alt i landet 
ny tja, men til helt annat bruk, ån hvär 
ti! den hos den idoge Européen tjånar. 
Hottentotten år ingen ting få tilgifven, 
fom tobak, och med ingen ting kan 

man 
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man håldre och låttare låcka en Hot- 
tentot til lin tjånft; men til rökning och 
den deraf förorfakade behageliga yra 
finner han den giftiga örten åndå ej til- 
råckeligen ftark, utan för at få både et 
fnarare oeh ljufligare rus, upblandar han 
lln tobak med hampa, fedan den blifvit 
helt fmt fönderhackad. Det år obegripligt, 
at detta folk, fom för Europeernes hit- 
komft, hvarken ågde något omgånge med 
den öfriga verlden, eller kånde tobakens 
bruk, likvål kunde blifva få galne efter 
denna giftiga ki-yddan, at de för brån- 
vin och tobak til Holländarnes tjånft, 
kunde bortfålja, vid Cap et godt ftyc- 
ke af lit egit land, och hvilken handel 
fedan koftat dem få mycket, både i an- 
feende til deras frihet och deras fä¬ 
ders jord. 

Den 4, begåfvo vi ofs härifrån och kom- 
mo om aftonen til Peter Plants gård, 
kallad Melkhout-kral vid Diep-rivler. 

Sergeanten måfte nöja fig med, at 
tvånne dagar rida på en dragoxe, emedan 
ingen haft fants hårftådes, hvilket gick 
tåmeligen vål för fig, men var trétfamt, 
i anfeende til oxens bred, och i anfe- 
ende dertil, at inge ftegbyglor kunde 
nytjas. 

O 3 Deu 
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Den 5, refte vi genom Pifang-rivier ti! 

Jacob Botas plats, kallad Pifang-rivier, 

Gården, fom hel och hållen var en 
fåplats, låg icke långt ifrån fjelfva hafs- 
ftranden och et helt famhålle, af mer 
ån 50 Hottentotter, voro hår uti Bon¬ 
dens tjånft, bodde i defs granlkap och 
lefde igenom defs förforg. Hamnen var 
hår mycket ftor ock vacker. 

Bonden var nu fjelf icke hema, utan 
hade reft til Gap iåmma dag, och ep 
gammal trogen Hottentot, var emedl er¬ 
tid vår befkedelige och tjånftaktige vård, 
fom låmnade pfs alt nödigt bitråde, 

Bågge niine refekamerater, ånma 
icke komne ifrån fin myckna förlkrå- 
ckelfe, och ledfne vid få månge refans 
vedervårdigheter, beflöto nu, at hår 
fåtta et mål for fine faror, och for fin 
lilla forfkningslyftnad, famt ifrån detta 
ftålle åter begifva fig hem til Gap, der 
de kunde få dricka mera vin och min¬ 
dre förlkråckas af Buffeloxar. Men då 
jag foreftålde dem, huru fegt detta fkulle 
fe ut, at de hittils föga famlat på refan 
och at vi åfven voro Ikilde ifrån vår 
vagn, vår ena refekamerat och vårt 6f- 
riga bagage; famt tilläde, at om de icke 

vib- 
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ville vidare medfölja, jag lika fult fkul- 
|e forfcfåtta refan; låto de omfider öf- 
vertala iig, at andra fit beflut, 

Emedlertid låt jag mine forgfne re- 
fekamerater hår någre dagar hvila ut, 
och under den tiden vifiterade jag hafs- 
ftranden, och de dervid liggande bergen, 
fom voro bevåxte med hvarjehanda bu- 
fkar, och i f3mnerhet med Arduina bi- 
fpinbfa; få at tie på flere Hållen, voro 
ogenointrångeliga, och i hvilka jag ej fål¬ 
lan få infnårde mig, at jag långa Hyc- 
ken måfte hjelpa mig fram kr3’pande 
ofvan på de ftyfva buflcarna, fom med 
fine hvasfe taggar aldeles refvo fonder 
både händer och klåder. Den mig åt¬ 
följande och barfotade Hottentotten blef 
få fönder-rifven och blodig, at det var 
medömkansvårdt; men ledan jag för 
biomors fökande inuti bulkagien förvillat 
mig, varför mig ingen annan utvåg. Ne¬ 
dan för bergen voro flata hallar , pä hvil¬ 
ka Skålar lågo ifollkenet at fofva. Berget 
kallades derföre Robbeberg; det llyuter 
långt ut i f}ön, likafom en half 6, och år 
tåckt med linå (ConcbäT) Snåck-fkal. 

Rohheberget år fynnerligt och olikt 
alle andre berg, fom jag fet uti Africa. 
Dels medlerfta hl.åå år en 

O 4 helt 
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helt faft gytring af runde och credigfe 
kantige Kifeiftenar, famt hårdnad kalk» 
til vid pafs fyra ianinars r.iåktighet 
Den liknar aldeles en konftig imirning. 
Öfverfta bådden tyckte jag vara en 
brunaktjg håll. Underfta varfvet år fand- 
ften. Åt en annan kant af berget var 
en hårdnad fand, fom af vatnet blifvit 
utfvarfvad. På fomlige ftållen var fand 
med ler ihopgytrad, pipig och i ftora 
ftycken nedfallen. Bergets platta fot 
åt hafsfidan hade på fig åtfKillige ftore 
och finå gropar, like jåttegrj^tor , fom¬ 
lige få runde, fom Ikulle konften gjort 
dem och andre afiånge. Åt en fida var 
underfta bådden en hvitgrä fet qvarts. 
Utom defs hade berget länga klyfter 
och Iprickor, uti hviika tjocke ftalaftiter 
hångde, öfverdragne med et fint fjun, 
fom ftundom var helt grönaktigt Sand* 
ftenen var ganflca fin. 

Stvelitfia med giil bloma och blåt ne- 
iftarium våxte hår i nejden, och var en 
af de aldratåckafte bloraor, hvaraf 16* 
kar til öfverfåndande åt Europa håm- 
tade.*». Det fades, at Hottentotteme 
åta defs frugt* 

Hottentotteime gjorde lig icke myc¬ 
ket befvår med fin matlagning. Buffels¬ 

kött 



Me fan inåt Caffer siandet 217 

kott fkars endaft i fkifvor och både rök¬ 
tes och halfftektes i afkan på någre få 
koi, famt åts fedan, ntan bröd, ånllcönt 
det redan börjat blifva ftinkande. 

Om en Ko hos Hottentotterne icke 
kalfvar, utan år ofruktfam, måfte hon 
flaktas; men köttet åtes då endaft af 
gifte och ej af de ogifte. 

Fett år Hottentottens läckerhet, det 
han icke allenaft gårna åter, utan kan 
åfven utan olägenhet dricka. 

De fmå Hottentots kojorne blifva 
ftundom få fulle med både krypande 
och hoppande ohyra, at de icke kunna 
bebo dem. De åro då nödfakade, at 
flytta dem til et annat ftålle och denna 
husflytning ftår icke mycket långe på, 
eller år fårdeles koftfam. Jag fåg den 
både fnart och med vighet förrättas. 
Någre vidjor fattes förft ned i jorden, 
fom böjdes i bogar, för at formera ko¬ 
jans höjd och rundhet. Sedan tåckas 
desfe med fåf eller mattor, flätade af 
fåf (Cyperns textilis'), fom utehåiia både 
blåft och regn. Omkring foten lades 
dynga, för at der göra kojan tåt. 

Su koa (^Pottejlaan') kallades en pu¬ 
ka, fom Hottentotterne brukade, at ftun- 

O 5 dom 
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dom flå på, vid fin miifik, Öfver eft 
gryta med vatn var utfpåndt et våJ blott 
fårfkin, fom vid kanten var ombundit 
med en remi, Vånftra handens fingra^ 
lades emot kanten och tumen firåldes 
uti midten. Med högra handens tvåm 
ne fråmfte fmgrar flogs på andra kan¬ 
ten och håraf ficks et doft ljud, fom ej 
hade något behagligt uti figv Under 
denna flåta mufik danlade en Hotten'^ 
tot på följande fått: han hölt med hö-^ 
gra handen i et vid taket eller våggen 
fåftadt band, och danfade Itåndande på 
en flåck, med bagge fötterne hoppande 
och taktens flående tillika med dem. 
Under detta vrides hela kroppen i åu 
fkilliga krokar och hufvudet fiånges uti 
en halfcirkel jfrån den ena axeln til den 
andra; den danfando fjunger tillika, alt 
efter en vifs takt.' En fådan dans kan 
vara rått långe och pråsfar ut fvetten 
i ymnighet Uti anfigtet aftorka de 
fvetten med en råfrumpa, 

Åtfkiflige faker anmårkte jag, dem 
Hottentotterne ej kunde nåmna i fit 
fpråk med egne ord, fåfom Caffé, Scha¬ 
brak, Compaghie med flere. 

Barn-ungen drogo Hottentottinnorne 
på ryggen., -mom fårikinnet, fom ,hår 

kal- 
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kallades krofs; med en lådér-rem om 
barnet och modrens hals, Tamt en rem, 
ntan på krosfen ned om barnets bak¬ 
del holts det faft, nnder det modren al¬ 
tid kunde förråtta fine fyllor. 

Någre qvinfolk hade hår glas-pårl- 
band om benen, andre hade krosfens 
nedhängande fidor prydde med glas-pår- 
lor, dem de ibland annat, för fin tjånll 
hos bönder, fåfom lön bekomma." Nå¬ 
gre hade på ryggen hångande et Skil- 
pad-fkal, uti hvilket de förvarade antin¬ 
gen tobak eller Buku QDiojma'). I brift 
på lerpipor röka de utur tråpipor, 

Sjelfva Landtmannen, i brifi: på tjån- 
lige kåril, nödgades hår ofta i låder- 
fåckar bevara både mjölk och honung. 

Fålten häromkring voro öfver alt 
fulla af vilde Bufflar, få at det icke var 
rart, at fe hela hundradet, ja tvåhun¬ 
drade i en enda tropp. Merendels lig¬ 
ga de om dagarne ftilla uti Ikog och 
bufchagie och gå om nåtterne ut på fål¬ 
ten at beta. 

Hufet, i hvilket vi logerade, Var 

rymligt och llort, aflera vål upmuradt, 

med dörr och luckor för fönfterglug- 

gen, emedan glasfönfter få långt ifrån 

Cap 
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Cap hår ej gårna kunna ågas. Hela ta- 
ket i köks-rumet var fulhångdt med 
tjocka rimfor af Buffelskött, fom tor¬ 
kas , rökes och åtes Ipicke. 

Buffl-arne Ikjutas hår af en Hottén- 
tot, fom Bonden dertil inöfvat, och fom 
fålunda med kött förfer hela hushållet, 
utan at tilgripa Hjorden. Til en fådan 
ilcytt råknas kulorne och lika månge 
ikutiie BufFeloxar år han Ikyldig at låm- 
na. De månge Flottentotter, fom hår 
voro, underhöllos fåledes utan koftnad 
och den tame Bolkapens minlkande, fom 
år Bondens hela och enda egendom? 
af Buffels-köttet tilfaller ftörre delen 
Hottentotterne , då huden tilfaller Bon» 
den fjelf. 

Hudar bereddes utaf Hottentotterne 
fålunda: huden utlpåndes på marken 
med pinnar, derpå ftröddes varm alka 
och håret afilcafdes med en knif eller 
med en fpade. 

I brift af vanlige flcor, hvarpå ingen 
tilgång år få långt in uti landet och dem 
en Landtman ofta i Cap ej raågtar kö¬ 
pa, nytjas hår aimånt få kallade fålt- 
Ikor, hvilke Landtmannen oftaft på et 
egit fynnerligt fått, åt fig fjelf förfår- 



Refan inat Cnjfersldnået 1772. 221 

digan, alinånnaft af Buffels-Iåder, någon 
gång af Oxlåder, och mera 1 allan af Ze¬ 
bras randiga hud. 

Det var. nöjfamt, at fe, huru hjerte- 
ligen Flottentotterne, få vål de vid gåi> 
den boende, fom de främmande, hvii- 
ke foljt oft hit, med tobakspipan und¬ 
fägnade hvarandre. De fatte 11g ned i 
en ring, och pipan gick rundt i , kring*' 
hela laget, ifrån den ene til den andre. 
Hvar och en drager några ftarka drag 
och fluteligen munnen full med rök, 
hvaraf något litet nedfvåljes och reften 
blåfes ut genom nåfa och mnn. 

Ifrån Hauteniquas. Ikogar fålja de 
Bönder , fom bo närmare Miisfelbays» 
traéten , både bjälkar och fiogdvirke , 
ehuru-förandet ■ år både befvårligt och 
långt; men härifrån har bonden intet 
annat, at, til falu upföra med hg, ån 
llakt-oxar ochdinör. Vore någon fjöfart, 
antingen härifrån eller ifrån Musfelbaj’’ 
inrättad , llculle tranlporten blifva myc¬ 
ket vigare och varorne, i fynnerhet 
trävirke mindre dyrt; men fådant år 
hittils hvarken påtänkt, eller kan hän¬ 
da anfet för nyttigt. 

Sedan vår modfåidte Sergeant fåt 
nå- 
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iiågot iitefe fvala fin forg, och hår til 
låns bekommit en ridhåfi;, begåfvo vi 
ofs den lo Nov. på refan j upåt landet och 
emot bergen, for at på andra fidan orn 
dem tråffa vår vagn och blidare öden. 
Vi refte dä förbi en annan Bota tilhö- 
rig gårdj genom arne rivierer til Mala- 
cafs kral; fedan Keurbooms-rivier npåt 
til Jackhals kral. 

Vid Keurbcoms-rivief åndades pä 
denne fidan Hautniqiias land, fom år 
rikt både på grås, Ikogar och Buffeh 
oxar. Vi redo vidare öfver oCh långs 
efter bergen öfver Keurbooms rivier til 
Pet. Jagérs fåplats. 

Hår hugnades vi i vårt torftiga til- 
ftånd med Hottentotternes få kallade 
fåckemjölk, fom få refande, utan at 
vara m5^cket torfiige, fåra förmå fig til 
ät fmakä. Det år en ganlka fur , kall 
och lålkande mjölk, mårkvårdig få vål, 
för det kåril, hvari den bevaras, fom 
för fin höga ålder. Jag hade förut in¬ 
billat mig, at tåtmjölken i Norland, fle- 
re månader gammal, vore den åldfta 
mjölk i veriden, men fant nu, at Hot¬ 
tentotternes fåckmjölk kunde åtminfto- 
ne vara mormor åt den Norlåndlka.> 
Kårilet, hvari den förvaras, år enBåck- 

hud 
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find (^Elandi Capra Oreas'), fom fys vå! 
tilhopa och uphånges på våggen. An¬ 
dre hudar fades icke vara la tjänlige 
hårtil. Uti en fädan uphångd fack flås 
fåi lk och fot mjölk, hvilken furnar och 
ylter lig i klimpar. Sedan påfpådes da- 
geligen ny mjölk, fom ockfå fnart fur¬ 
nar, utan at facken rengöres, åtmin- 
ftone på flere månader och ofta ej på 
et eller två år. 

Af mjölk kerna Hottentotter fållan 
fmör, och då endaft, för at fmörja fig 
dermed. Maquas Hottentotterne fades 
förråtta denna kerning pä det fåttet, 
at föt mjölk hålles uti en låderfåck, 
fom hålles i åndarne af tvånne Hotten¬ 
totter och i hvilken mjölken Ikakas ifrån 
den ena åndan til den ‘ andra l‘å långe, 
tils den ylter fig. 

Den II, refte vi öfver de ganika hö¬ 
ga bergen til Langekloof, til Bonden. 
iMath. Sondag. Våta Ikyar hängde 
öfver alt på bergen och med fin fukti¬ 
ga ånga, ehuru det icke rågnade, gjor¬ 
de ofs aldeles genom våte. Bergets fi- 
dor, dem vi pasferad-e , voro ftundom 
få brante och gångftigen få fmal, at vi 
ej utan iifsfara pasferade dem, och hi- 
liiade, at fe ned för branten. Landet 

o 
pa 
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på - andra fidan eller Langekloof var 
ganlka högt emot det, hvarifrån vi kom- 
3110 och följakteligen bergen dårftådes iå- 
ge emot den förlkråckeliga höjd,fom de 
på andra fidan åt fjökanteii ågde. 

Tvål tilverkades hår vid gården ut- 
af Luten af Canna bullcen (^Snljbla aphyl-- 
lad), fom långe kokades och infpisiera- 
des, famt får-fett tilflagit få långe, tiis 
masfan fick en tilborlig fafthet. Dä 
göts den ut och formerades i aflånga 
fyrkanter. 

Den 13, refte vi til Pet. Fre res 
gård, en man, fom var ew våldig Ele- 
phants Jågare och hade gjort iånga re¬ 
for , ånda in i Caffrernes land. FJan be¬ 
rättade ibland annat, at Hottentotterne 
i fit fpråk ej kunna räkna längre, än 
til fem. 

Den 16, ifrån denna defs gård, kal¬ 
lad Milsgunfc vid Diep-rivier, refte vi 
förbi en annan honom tilhörig gård vid 
Apis-rivier, til Klippdrift och fedan öf- 
ver Krakel-rivier til Mathias Strei- 

DUNG. 

Hår fågs en ganflca ftor myckenhet 
Grafvar, beftående af fmå ftenige kul¬ 
lar. Orfaken til desfe efterfrågade jag 

no- 
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hogä, men ingen Europé kunde derom 
gifva någ'ot beffied. En gammal Hot- 
tentot bérSttade, at folket der dodt af 
får i myékenhet och gaf mig en tåme- 
lig fåker anledning til at tro, det detta 
flållé varit vål bebödt och folkrikt, och 
at kopporne varit de, fom har gjort få 
mycken förOcleife. 

Den 17, förbi Pet. Nuckerts gård, 
kallad Onverwagt, öfver Waagebooms- 
rivier, til Hendrik KrlIgsr. 

Wilde Kalkon {Tautahis) fom nu bor- 
jade vifa fig, fades flytta bort öfver vin- 
tren och komma igen i September och 
Oclober månader. 

Meioe Cichorei ^ med defs månge va¬ 
riationer, åt up bönor och annat i Trå- 
gårdarne. 

Uti Langekloof år mj^cket kalt onl 
vintren och fnö faller, lifcfo-m bakom 
Vitfenberg. 

Den ig, hunnit tii Thomas Frere, 

vid Krum-rivier. 

Landet hade alt hittils, fmåningöm 
fånkt hg tätföre åt hafvet, få at Lan¬ 
ge kloof år- mycket högre, ån Krum- 
riviers landet. 

i Del. Den P 
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Den 19, til Esfebofch, en vacker 
flcogspark, nåftan på flåta fåltet. Det 
hade regnat hela dagen, och et hållan¬ 
de regn hölt uti både om qvållen och 
natten, få at vi til aila delar genomblötte 
måfte fyra perfoner krypa in under täl¬ 
tet af vår vagn, för at afbida en blida¬ 
re morgonftund. Hottentotterne, fom 
voro i vårt medfö^e, måfte krypa un¬ 
der vagnen, emedan det var aldeles o- 
möjeligt, at kunna underhålla någon eld. 

Den 50, fingo vi både klart våder 
och follken; men emedan vi icke kun¬ 
de ymfa några torra klåder, måfte vi i 
follkenet på kroppen torka dem, fom 
vi nu ågde på ofs våta. Vi redo til 
Diep-rivier, Leuwebofch-rivier, och vi¬ 
dare til Zeeko-rivier. 

Hår omtaltes , at Lejon ftundom fun- 
nos i bergen, och at de fordom uppe¬ 
hållit lig der i myckenhet, men voro 
nu måft utrotade. 

Broodboom (jLamia ca fr a') år et 
Palmtråd , fom våxer på backarne ne¬ 
dan för bergen i desfe trakter. Den 
var til det högfta af en mans högd och 
tjocklek, mycket kringfprid och enkel. 
Stundom fåg jag uplkjuta ifrån en rot 
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två eller tre ftammar. Det år af dennas 
(medulUi) mårgj fom Hottentotterne ve^ 
ta, at bereda fig bröd. Dé utgräfva då 
mårgen, nedgrafva den fedab i jorden 
och låta den ligga der hela två måna¬ 
der för at^ rutna, knöda och baka den 
fedan til en kaka^ fom på deras vanliga 
enfaldiga och ofnygga Vis gråddas i alk- 
mörjan. Trådet mårkte jag ftå på torra 
ftållen, mellan ftenar och våxa långfamt.- 

Vid Krum-rivier fades fjnnas en 
liiåcka QSolen filiqua') på fttanden, uti 
holor> fom omöjeligen Ikal kunna fåS i- 
genom gråfning, Utan med filkande på 
det lattet y at man fticker en pinne uti 
den, och fedan drager den up. 

Den bergsryggen, fom Vi uti Rode' 
Sand hade til vånfter, fedan uti Lange 
Kloof til höger och fom coUtinuerat ånda 
ifrån Vitfenberg, Hutades nu hårftådes 
innan den hant til hafslirandenj då bergs- 
ryggarne åt vånfter, höllo Uti och hytte’ 
bakom fig Carro-fålh 

Båren af Guarribulken (^Éudea ufidu- 
lata') fmakade föte och åtoS af Hotten¬ 
totterne. Stötte och fermenteradé gif- 
va de en åttika, lik Rontak.- 

F 2 Cfai. 
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Crasftila tetragona ^ fåforn något ad-» 
flringerande, en haiid full kokad med 
injölk, drickes emot diarriioe. 

Den 7.1, ankommit til Jacobus Kock 

vid utloppet af Zeeko-rivier, icke långt 
ifrån hafsftranden, tii hvilken vi nu för 
andra gängen under vår refa hunnit. 

Inre hinnan af Fårmagen, torkad, 
pulveriferad och intagen, fades göra 
kråkning famt tjåna emot feber. 

Hare-blod fades vara god för Rofeii ^ 
om deri doppades klutar, torkades och 
drogos på kroppen, men icke lades pä 
det rofiga ftåliet. 

Hår befannades ockfå igenom fleres 
förfåkringar, at Skölpadde-blod, både 
påftröd och intagen, fkulie vara tjåniig 
för dem, fom blifvit feutne med någon 
förgiftad pil. 

Detta flålle blef för ofs på flere 
dygn en hviloftad, dels för at llcota det 
vi redan famlat, dels för at vifitera 
hela orten hårikring, dels för at beta 
och låta hvila våre uttröttade och ut- 
magrade kreatur. 

Under den tiden gjorde vi likvål tii 
haft en refa til Cabeljaus-rivier och der- 

ifråa 
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ift'ån til Camtous-rivier, fom år myc¬ 
ket djup och bred, och hvari åfven Lu- 
ris-rivier har fit utlopp til hafve<t.^ 

Hottentotter och Caffrar bodde vid 
denne rivier om h varan dra, likfom på 
en gråns emellan bagges land, emot 
hvilken någre mil långre inåt, det egen- 
teligen få kallade CafFerslandefc vidtager- 

Cafferne, fom hår bodde, voro til 
våxten ftorre ån Hottentotterne, oför- 
flcråktare, tapprare, båttre våxte, fvar- 
tare och ftarkare. De voro prydde om 
annarne dels med jårnringar, dels med 
Elfenbens ringar, och våpnade med kaft- 
fpjut, dem de mycket båttre vifte hand- 
tera, ån Hottentotterne. Elfenbens rin- 
garne voro af en half tums bred affå- 
gade och meråndels flere på hvar arm. 

Deras danfar voro fynnerligen arti¬ 
ge. De ftålde Jug ihop tvä eller flere 
med fidörne elier ryggen och balance- 
rade på tåerne, famt Itotte ned på hå- 
larne, rörandes dervid alla iemar, alt 
efter takt, och nåftan alla miifclar, i 
fynnerhet ögon, pannan, halfen med 
hufvudet, mun och haka. Mufiken var 
en llcorrande och grof fång, hvarunder 
et hviflande ftundom hördes , då låp- 

P 3 par- 
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parne drogos åt lidan, och tånderne fyn» 
tes bara, emellan hvilke hviflandet Iked^ 
de. Qvinnorne lupo omkring, med fjun-^ 
gande och hoppande efter famma takt, 
med hufyudets och lemarnes rörelfe. 

Uti ena örfnippen var ftuckit et hol 
och uti det famma var inftucken en 
penna af hyftrix, 

Örhången vifades ofs hår af tvånne 
olika Ikapnader, af koppar med lilfver 
blandadt, dem de fade fig hafva bekom^ 
mit af nationer, fom bo långre inåt landet. 

Korgar fågos hår flåtade af Hotten- 
totterne få tåte, at de innehöllo vatn 
och mjölk. Likafå flalkor af Enhörning&5 
blåfor, nytjade til famma behof. 

CafFerne hafva få vål, fom Hotten^ 
totterne i hvar femille eller hvart bya-^ 
lag, en hufvudman, foju de ofta kalla 
Captén, hvilken mot fiender och^å jagt 
år deras anförare, 

Desfe folkflag, fom icke aga Ikjut-^ 
gevår, döda icke defto mindre Bufflar 
och odjur med fine fpjut, Asfagai kallade. 
Når en Caffer får Ipaning på, hvaråft 
någre Bufflar hålla fig, få blåfer han 
uti en pipa, gjord af fårben, hvilken 
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héres mycket långt. Flere komma dä 
tilbopa och omringa Bufflarne, famt 
nalkas dem fedan närmare och kafta 
på dem fine Ipjut. Af 8 eller 12 Bufflar 
bor då fållan en undankomma. Under 
det Bufflarne löpa ut, hånder dock ftun- 
dom, at någon af dem, fom ftår före, 
ftångas ihjål, hvilket hos detta folk fö¬ 
ga aktas. Efter ilutad jagt Ikår hvar och 
en fit ftycke af det fålda villebrådet. 

Utom det vildt de kunna jaga, aga 
Cafferne , fom bebo de hårligafte grås- 
fålt, långs efter hafskuften, ftora hjor¬ 
dar af hornbolkap. Deras oxar åro me¬ 
rendels ökånde dermed, at de Ikåra dem 
under halfen, fä at långa rimfor hånga 
nedföre, åfven i öronen och tvinga 
hornen , at våxa uti åtlkilliga vanlkape- 
liga fatfoner. Compagniet har förr både 
af Hottentotter och desfe tilbyt fig en 
myckenhet flakt-kreatur, för tobak, 
brånvin, glaspärlor och et ftycke jern; 
nu mera fter det fållan, ehuru denne 
handel år alle bönder förbuden. 

De Hottentotter, fom tjåna Coloni- 
fterne, nytja ofta tobakspipor af piple¬ 
ra , men få korta, at hufvudet fitter in - 
til låpparne. Korta åro de derföre, at 
innan de kunna föras få långt ifrån Cap, 

P 4 bry- 
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brytas de af. Men både Ca-fFrar ocb 
Hottentotter nytja annprs , antingen en 
pipa, gjord af en lång, fmal och iholig 
käpp, inom hvilkens fpits år et hol, 
hvari en pinne fåttes, fom år iholig och 
ofver den en cylindriflc, utholkad ften, 
fom år hufvudet, och i hviiken "tobaken 
lågges; eller i ftållet för kapp, et båck^ 
horn faf C<ipra Uryx'), vid hvars IpitfaT 
de ånda bårras et holi detta fåttes en 
iholig pinne, och på den et piphufvud 
af ften. Under rökandet gapa de öf-. 
ver hela hornets vida opning, och dra- 
ga några ftarka drag. Röken hålles en 
liten ftund i miinnen och fedan fvåljes 
en del ned, en del blåfes ut. Pipan 
låmnas derefter åt en annan och går 
hela laget rnndt. Når främmande kom-^ 
ma til et kral eller en by, traöteras de 
altid med tobaks-pipan, fom går ikring, 
ifrån den ene, til den andre. 

Grytor hade Hottentotterne af ler 
brånde, deni de ijeifve tilverkat, at 
koka uti. 

Bönorne af Gvajamm afyum, ehuru 
af en giftig buflce, kokades och åtos 
af Hottentotterne. Vatn förvarade de 
uti tarmar, och qvinfolken, fom dro? 
go barnungen på ryggen, gåfvo honom 
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dia under armen, fedan de ditbojfc defs 
hufvud. 

Hippopotamiis, Sjö-håftar elier Sjo-kor 
funnos ånnu mycket uti Camtous-rivier, 
ehuru de mycket blifvit bortikutne och 
ininfliade, fedan förre tider. Procesfus 
mamniillaris af detta djur, fades vara 
et godt medel emot ftenpasfion. • Åt- 
fkiilige af detta ftora djur blefvo vål af ofs 
biesferade, men ingen til dödslkuten, 
ej eller upkom någon af dem, den på- 
.följande natten, oaktadt vi dröjde der 
qvar til ahdra morgonen. 

Någre Hottentotter, fom lagrat fig 
hårftådes, ■ at förtåra en förut &uten 
Sjö-ko, lefde hår i fådan ftank, at vi 
knappaft kunde komma dem förbi, utan 
at qvåfvas. 

En ftor del af Caffrerne gjorde ofe 
följe tilbaka til Zeeko-rivier, och vifa- 
de åtlkillige af fine konfter, formodeli- 
gen at förtjäna något af vår goda tobak, 
fom fynneriigen vål föl dem på låppen. 

Hår berättades, at en Bonde för nå¬ 
gon tid fedan blifvit biten af en orm, 
kallad Ringhals, uti foten, då han gåt 
barfota i gråfet, fom hår ofta år bruke- 
jigfc, i brift både på ftrumpor och feor, 

P s dem 
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dem Landtmannen fållan oftare brukar, 
ån då han kommit up til Staden Cap, 
eller han beföker Kyrkan. Jag gjorde 
mig noga underrättad om de fympto- 
mer, fom detta bet förorfakade och 
hörde då, at Bonden var hela milen 
ifrån fit hem, då han blef biten. Han 
fånde då genaft fin flaf hem, at i haft 
håmta en håft. Han red derpå hem, 
fedan han bundit flarkt om benet, för 
9.t hindra giftet draga fig upåt. Vid 
hemkomften blef han få fömnig, at hans 
huftru med möda kunde hålla honom 
vaken. Han blef ock ftraxt aldeles blind, 
och blindheten varade i fjorton dagars 
tid. Benet var få fvullit, at ikinnet lagt 
fig öfver bandet, fom en balk, at det 
med möda kunde aftagas. Såret karf- 
vades nied en knif, och foten tvättades 
med falt vatn. Söt mjölk, forn dock 
beftåndigt upkaftades, gafs at dricka uti 
ymnoghet och til flere åmbars mängd 
på en enda natt. Derefter pålades orm- 
ftenen på fåret. Han kom fig håraf fmå- 
ningom före, men har ännu, någre 
år efter åt, känningar vid våderlkif- 
ten och Itundom bryter fåret pä be¬ 
net, aldeles up. 

Bolkapen, fom utgjorde i desfe fält 
Land t- 
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|L,andtmannens egendom, var underka- 
ftad flere och line fårlkilde fjukdomar: 

Tungfjukan (^Tung^ziekte') år en llags 
Torfk hos hornbolkapen, då blåfor blif- 
va på tungan, fom gifva et tunt vahr. 
Denna fjuka gör, at de ej kunna åta, 
utan magra af och fåtta ftundom lifvet 
til. Landtmannen brukar, at afrifva 
blåforne med falt, 

Klo-fjukan (JKUm^ziekte) år, du klöf- 
varne på fötterne lofna ifrån, få at krea^ 
turen ej kunna gå. Denne fjukdom 
tyckes komma af hettan om fommarti- 
den, i fynnerhet om de på refor drif- 
vas om dagarna. Denna fjuka hålles 
hår för fmittofam. Nog år det fåkert, 
at den angriper den ene oxen efter den 
andre, få at jag fet hela fpannen der- 
af fjukna; men den tyckes mig dock 
fnarare komma af en gemenfam orfak, 
ån af fmitta. I början halta de deraf 
och blifva fedan olkickelige til refor. 
Sjukdomen går merendels öfver af lig 
fjelf på en, eller två veckor. 

Någre Chinefiflce Svin funnos hår 
hos böndren. 

En gul Cbryjomela åt up och gjor-» 
de 
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de ■ iTiyckeii fkada på gronfakerne i Trå- 
gårdarne. 

I början af Decémher månaå fortfatte 
vi vår refa hemåt, fedan vi hår veder- 
qvickt vare oxar, och befet landet 
långre ut, ån det åt denna lidan ifrån 
Cap, ånnu af Européer hunnit blif- 
va bebodt, . 

Under refan iipåt Lange kloof fåg 
jag på en gård, med hvad beqvåmlig- 
het och fördel Landfemannen vet, til at 

■anvånda det ifrån bergen nedrinnande 
vatn, tii at vatna fine Vingårdar och 
fin Trågård. Vatriet ledes aitid på den 
högre Ildan fåfom en båck öfver fåda- 
ne land, och derifrån nedflåppas ränni¬ 
lar, eller likfom fraå nedlöpande diken, 
emellan vinftockarne och fångarne. Når 
ingen vatning behöfves, igentåppas de 
med litet iord. På famma fått fördes 
^ratn til qvarnar, fiikdamniar och an¬ 
dre ftålien. 

Den 6, återkommo vi til Matth» 
Sondag och refte den 7 tilWoIfwekraa!; 
den 8 öfver KeiirboomvS-rivier och vi¬ 
dare til Diep-rivier, fanit åen lo til Gan- 
fekraal. Bakom de låga bergen hårfcå- 
des var Camenasfie land. 

Hand- 
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Oandflcåror, hvarmed kornet ikåres ^ 
Voro åt den ena Ikarpa fidan, i IjeliVa 
kanten fågtide. 

Lycoperdon carcinomale vaxte hår påi 
myritackarne och deis bruna pulver lä¬ 
des brukas emot kråftan. 

Den 10, refte vi til Ezelsjagt; ii 
til Dorn-rivier, fen til Groote Dorn- 
rivier, hållandes ofs alt til höger och 
låmnande til vånfter AttaqvaS kloof. 

Den 13, färdades vi genom det torra 
Carrofåit til Gert van Nim\vege'n. 

Fåren åto hår de fpåde bladen a£ 
Mimo fa nilotica. 

Meloe Cicborei gjorde mjmkéii ikadä 
på åpletråden och annat uti Trägården, 
hvars löf den aideles förftörde. 

En Mefemhvyantbevtum med hvit blö- 
ma brukades hår af Hottentotterne e- 
inot torften, at tuggas, fedan den blif- 
vit rött och beredder.' 

Harpuys eller en Coccus på grenafne 

fades Vara farlig för fåren ocil döda dem. 

Den 14, emot aftonen kommo vi til 
Gert Clutes gård vid Slange-rivier, 
iiyilken låg fä långt in uti en bergs- 
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klyfta, at jag näppeligen tror, det nå¬ 
gon hår Ikulle inbilla fig finna et be- 
bodt ftålle. Hela detta fåltet var otro¬ 
ligen tort och magert, och fåren ut¬ 
gjorde hår Landtmannens ende hjordar. 

Uti bergen fågS på kranfarne en 
myckenhet af Tigrar, fom hår voro 
almånnare, ån jag fet på något an¬ 
nat ftålle. 

Sjelfva jordmånen hår, var en falt- 
blandad lera, och faltet fågs ofver alt 
af hettan cryftalliferadt på backarne, vid 
kanterne af rivieret, lika Tom jag mårkt 
det famma på backarne vid Cap. 

Vi hade nu et forfårligen långt, ma¬ 
gert öch tort, famt om dagen brännan¬ 
de fålt, at genomfara, hvaråft i brift på 
vatn, vi ågde intet ftålle, at hvila på. 
Vi raftade derföre en ftor del af dagen 
och eftermiddagen, få fnart det började 
något litet fvalna, begåfvo vi oft på re¬ 
fan , pasferade åtfkillige ftore och fkog- 
bevåxte rivierer, fom nu Voro aldeles 
ut-torkade och kommo omfider om mor¬ 
gonen til en ödelagd gård, vid fidan af 
bergen til vånfter. 

Lefvande Gårdesgård fågs hår plan¬ 
terad af Aloö fuccotrina. 

Dm 
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Den 15 ocb 16, fortfattes refan til 
gårdarne Welgevunden, Watervall och 
MuyfénkraaL 

Den 17, til en Smidts gård, och den 
18 öfver Bergen genom Platte kJoof. 

Vidare den no och 21 förbi åtlkillige 
gårdar, til Compagniets Påft, Rietvaliey. 

Medan vi hår . hvilade, befökte vi 
åter Grootvaders bofch, hvaråft åtlkil- 
ligt hugges til Compagniets egit behof 
af flere forter trån. Jag hoppades nu 
finna åtlkillige i bloma, men tiden vär 
ånnu dertil icke nog avancerad, 

Calodendrum ftod likväl nu i bloma, 
hvars honungs-föta faft jag fåg genom 
ftigning håmtas af vackra Fjärilar 
piliones') , utan at jag kunde räcka nå- 
gon-dera. Igenom tilhjelp af min bös- 
fa, laddad med hagel, kunde jag dock 
nedllcuta någre få grenar med blomon 

Den 24, togo vi vår våg öfver Bre- 
de-rivier och rivier Zonder End, fora 
år mycket djup, och äger derföre en 
fårja til öfverfarande. 

Vidare den 25 och 26, förbi Compag- 
niets poft Tigerhoek, långs efter rivier 

Zon- 
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Zonder End, til en annan Compagniets 
poPc, Zoete Melks valley. 

Landet var redan nu mycket tort' 
af den b!’ånnande fominärhettan oéh deö 
ftarka torkande vinden. 

Pforaiea piiinäta (I^innwortel') var en 
tofc, fom Landtmanneri på flere ftålJert 
klagade öfver, fåforn, et det vårfta ogrås 
i Trågårdarne, emedan den iitter gan- 
flca djupt ned och ftarkt uti jorden ^ och 
låter fvårligen utrota fig.' 

En blå Cbryfomeia frätte oeh gjorde 
Ikada på kornet. 

Snedt öfver Platte kloof låg Öly-* 
fants varma bad, vid fidan af berget^ 
fom jag denne gången ej hade tilfålle 
at befe. 

Sedan fornmarliettan tilvåxt, hade 
flugor få anfenligen forokat fig% gt de 
på de fiefte gårdar ^ voro högft b.efvår- 
iige. För at minfka dem i hufen voro i 
taket flere fmå qvaftar uphångde. Des¬ 
fe befirukos flere gånger om dagen med 
föt mjölk, oeh då flugorne hade til myc¬ 
kenhet fatt fig derpå, togs en lång håf, 
öch fattes under dem,> i hviiken de ned- 

rU" 
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ruikades. Sedan vreds håfven hvar gång 
om, at de ej kunde utkomma. 

Secretaris fogelen, fom föröder en 
myckenhet ormar, dem han upåter, 
trampar dem med fine fötter, och Ilår 
dem med fpitfen af vingen, få at de 
icke komma åt, at hugga honom. Sam¬ 
me fogel åter kött och åfven rötter. 

Vilda Gaftanier (^Brahejum ftellatmi),' 
åtas af vildfvinen få begärligt, at fål¬ 
lan någon får ligga, til at våxa up, om 
icke den faller emellan ftenar. 

Den 27, ankomnio vi til Svarte' 
Bergs varma Bad, eUer det få kallade 
Bad agter de Berg. 

Badet hade lit urlprung utur eri 
backe under berget på vånftra Ildan om- 
det; och i fynnerhet i tvånne fprång. 
Vatnet år lagom varmt, och fåtter i 
ymnighet en ljusgul ochrä i rånnilarne,, 
der det framrinner. Backen beftår af 
en jernmalm eUer jerrihaltig Lava, fom 
år tung, fvart och glånfande, mycket 
tåt och ger éld emot ftålet. Sjelfva 
vågen år fvart af den föndermalna mal¬ 
men, fom ligger öfver den, fom et fot, 
Vatnet hnakar jernhaltigt eller fom blåck> 
men ej fvafvelaktigt. Af Ghina pulver 

I' Del.' q. ivart» 
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fvartnade det, åfven fom af vitriolura 
Cyprinum och hvitnade af Bly-focker, 
Sjuke nytja vatnet både til badning och 
at dricka det tillika, ehuru utan både 
ordning och god diet. Vatnet fores på 
en rånna ifrån iit urfprung in uti et 
brädhus , deråft någre trappor gå ned, 
på hvilka man kan fitta få djupt ned i 
vatnet, fom m^n behagar. Compagniet 
har låtit bygga hår et ftenhus, och 
låmnat en gammal man, omforgen och 
värden derom. De få rum, fom hår 
åro til Brunsgåfternes tjånft, delas af i 
många ,fmå hyblen, formedelft fegel- 
duk; någre bo uti egne tålt eller vag¬ 
nar, och någre logera i den nedanföre 
liggande Bondgården. Badet nytjas he¬ 
la året, men förnåmligaft om fommaren, 
ifrån Augufti til Februarii månad.' Ber¬ 
get åfvanföre kallas Svarte Berg. 

D^n 28, afrefte vi til Badenhorsts 
gård, der man nu fom bäft var fysfelfat 
med hvetets trofeande. Lador för få- 
dens inbärgning hvarken finnas hår, ej 
eller behöfvas de i et land, der de d^nna 
års-tiden åro frie för regn, och kunna 
fåledes hålla fåden i Ikyl under bar him¬ 
mel. Af den llarka hettan blir halmen 
få Ikör, at den brytes fonder, och kan 



Refan ifrån Cafferslandet 1772* 243 

fåledes ej handteraS mer åii morgoii 
och qvål, fedan kylan infunnit fig. Til 
troikningen tillagas under bar himmel 
en flåt och jåmn plats, foin omgifves 
med en rund och låg lermun Uti den¬ 
na utbred es fåden lös och en tropp hä¬ 
ftar antingen löfe, eller oftare bundne 
efter hvarandra, inköras inom denna cir¬ 
kelmur, för at med fötterne under be- 
ftåndigt omlopp uttrampa fåden. Uti 
medelpunften ftär en karl, fom håller 
den fråmfte håften med en töm och 
utan för ftär en annan , fom med en 
lång pilka drifver håftarne i ftarkt traf. 
Halmen trampas håraf aldeleS fönder til 
hackelfe och blir odugeiig til taktåck- 
ning. På detta fåttet kunna fex man 
med någre håftar uttrölka och rengöra 
på en dag 30 tunnor hvete. Oxar nytjaS 
ej gårna til trölkning, emedan deraS 
tråck bortlkåmer fåden. 

Härifrån refte vi öfver Booter-ri- 
vier, der fjöftranden fyntes, förbi kley- 
ne Floiithoek, öfver groote Houthpek 
och Hottentots Hollands kloof. Detta 
Berg år mycket högt, och har en våg 
öfver lig ned åt Caplka lidan, fom i an- 
feende til lina branter fynes ganlka för¬ 
färlig, Emedlertid år denna och dtn 

Q. ^ våg. 
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våg, fom går éfver Rode Sand nåftati: 
de endafte, men altid de almånnafte, 
foin hela landets alnroge, med fine fto- 
re och tunge lafs måfte pasfera. Nedan 
för Berget iigga åtlkillige vackre går¬ 
dar , hvilke få vål, fom Bergen oeh 
llranden jag icke underlåt, at befoka. 

Vi firade hår Nyårsdagen och tilli¬ 
ka med fnart fagt hela neidens invåna¬ 
re begåfvo o& ned til ftranden, for at 
med ro och iek tiibringa den dagen. 

Trompetgråfet QFncus huccinaiis^ fants 
hår upkaftadt och brukades at blåfa uti, 
lika fom uti en trompet,? 

Sluteligen gjorde vi en dags-refa of- 
ver det flacka vidlyftiga fändfålt, fom 
ligger emellan Hottentots Holland och 
Cap, och ankommo til Staden den s 
^amiarii 1773. 



■^^in förfta omforg, efter återkomften 
til Staden fordrade, icke allenaft, 

at de under fyra månaders refa gjorde 
famlingar af djur, vaxter och frön., nu 
Ikulle genomögnas, och fkötas utan ock- 
få tilredas få, at de med de hemgåen¬ 
de Skeppen, til .Europa, kunde varda 
öfverfånde. Sålunda, fedan frön voro 
vål torkade, örterne på regal-papper 
uplagde och faftlimade, foglar och in- 
feöter i lådor inpackade och infatte, 
famt lefvande trån och lökar i lådor 
planterade och inlagde, gjordes håraf 
en anfenlig förfåndning til Amfterdaras 
och Leidens Botanilka Trägårdar, för¬ 
delad på flere af de repatrierande Hol- 
låndfke Skeppen. Flvad efter denna af- 
fltepning var öfrigt , fördelade och in¬ 
packade jag för mine Gynnare och Vån- 
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jier i Sverige, i fynnerhet Herr Archia- 
tern och Ridd. von LiNNé, Archiatern 
och Ridd, B.®ck , Profesfor Bergius och 
Doélor Montin, famt ågde tilfålle at 
med Sveniké Skeppen ofverfånda det, 
igenom flere Herrar Officerare, fom med 
fin vånfkap behagade hedra mig. 

De följande månader anvånde jag 
nu lika fom förra året, at Botanicera 
rundt omkring fjelfva Cap och at göra 
någre kortare refor inåt landet, famt at 
nogare examinera och i ordning fatta 
mine redan gjorde famlingar och be- 
fkrifva, hvad af dem fans nytt och för¬ 
ut obekant. 

Herr Sonnerat, en Fransman, hvil- 
ken fåfom ganfka fnål ritare, hade med 
Herr Commerpon förrättat de vidlyfti- 
gafte Refor ikring jordklotet, och til 
månge Jndifke orter, hade nyligen an¬ 
kommit med et Franfkt Skepp ifrån Ifle 
de Franpe, hit til Staden. Hans be- 
kantfkap hade jag tilfålle at fnart göra, 
uti Herr Politie Secreteraren Bergs 
hus, och i fynnerhet under et gemen- 
fanit viftande på famme Herres Landt- 
gård vid Conftantia traélen, på hvilken 
vi någre veckor viftades, för at i nei- 
den botanicera, och at frjuta en myc¬ 
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kenhet vackra Caplka foglar til Euro¬ 
pas Cabinetter. 

Ibland de flere excurfioner, fom vi 
tilfammans gjorde, foretogo vi ofs i me- 
dio af Januarii månad, at befoka Taffel- 
berget och efterfe, hvad defs topp den¬ 
ne tiden kunde frambringa. Hvardera 
af ofs var förfed med Ikjutgevår, pro¬ 
viant, papper och dylikt mera, hvilket 
bief burit af 2:rie hafvar, dem vi i Sta¬ 
den til vår tjånft fåt leja, Klåckan tre 
om morgonen begåfvo vi ofs hemifrån 
och gingo upfore bergets fot, innan Ib- 
len hant upgå, och med fine varraande 
fträlar göra ofs refan for mycket mö- 
dofam och trötfåm. Litet efter kl. 8 
hade vi hunnit up til defs fpits, och ha¬ 
de der en angenåm och lagom fvalka. 
Vår möda bief ock belönt igenom en 
myckenhet af rara våxter, i lynnerhet 
af de fä kallade Orchide£e , hvilke jag 
fedan hvarken hårftådes på andre års¬ 
tider eller på andre berg kunnat finna. 
Ibland desfe prunkade med fine ftore 
röde blomor Orcbts grandifiora eller Difa 
uniflora (Bergii Plant, Cap.); fans blott 
et enda ftånd af Setapias tabularis', ut¬ 
märkte lig Serapias melaleuca med fvarta 
och hvita blomor, de fålfyntafte i natu- 
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reti; och med möda famt lifsfara erhölts 
för förfta och fidfta gången den blåa 
Difa longicovnis, få tack, fom befynner- 
lig til fin Ikapnad. Denna fidfta vaxte 
ehdaft på et enda ftålle, på en brant, 
klippa, få högt up, at den på annat 
fått icke kunde åtkommas, ån fedan vi 
upklifvit på fidan af klippan, få långt 
möjeligt var, jag upklåttrade på Herr 
SoNNERATS axlar och federmera med 
en lång kåpp ref los deraf fem ftånd , 
de endafte, fom då funnos uti bloma. 
Herr Sonnerat, fom förut ej haft til- 
fålle, at famla få månge vaxter vid ber¬ 
gets fot, fom jag, gjorde fig på denne 
ende dagen en famling af 300 fpecies; 
men hade hårvid det befynnerliga ödet, 
at, oaktadt han medtagit trenne par 
ikor til denna refan, komma barfotad 
tilbaka. Af den myckenhet hvasfa fte- 
nar, fom ligga nedrullade dels vid ber^ 
gets fot, dels i de klyfter, igenom hvil- 
ka vågen upgår, nötas ikor icke alle- 
naft under fålorne, utan ockfå åfvan 
på, få at nåtta och tunna Franlka ilcor 
tjåna icke til dylika bergs-refor, utan 
måfte vara gjorde af vaxadt låder med 
tjocka botnar, 

Taffelberget har fåt fit namn deraf, 
at 
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at det framtil emot Staden och ham¬ 
nen fynes jåmt aflkurit och liknar et 
bord. Når man kommit dit np, mårkes 
det vara någorlunda jåmt framtil, men 
går fedan mer och mer i affåtningar 
bortåt. I line klyfter åfvanpå har det 
flere backar, fom nedrinna til Staden 
och åt fidorne, med godt, frilkt och kalt 
vatn, Ingen tydelig kålla kunde jag blif- 
va varfe, ej eller fants der någon fiik- 
rik infjö, fom någre föregifva; utan alt 
vatnet famlades dels af regn, dels af 
fkyar, fom ftryka ofver bergen, utan 
at nedanföre gifva något regn. Åfvan 
på ftodo åtfkillige vitrade ftenar, lika 
fom uprefte med konft, af underligt 
utfeende. 

Taffelbergets hojd år 3350 fot, eller 
efter de la Cailles uträkning 3353 fot, 
vid våftra hörnet , fom år lågaft. Duy- 
velsberg grånfar derintil åt öfter, och år 
30 fot lågare, ehuru det tycke.?, fom 
det med fin fpits voro något högre. 
Med Duyvelsberg och Leuweberg ut¬ 
gör TalTelberg et berg, hånger med 
dem nedtil tilhopa och flciljes med an- 
fenliga dålder derifrån, 

Til Taffelberget kan man upftiga och 
pedgå derifrån på flere ftållen, framtil, 
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baktil och på fidorne, hvilke vågar jag 
både detta och de följande åren befök- 
te, under de 15 gånger, forn jag pä tre 
års tid och nåftan i alla månader upgick 
til defs höjd. 

Framtil år berget tilgångeligt endaft 
i den ftora klofwen, fom tydeligen fy- 
nes nåftan midt på berget. Upgången 
hårftådes nytjas almånnaft, oaktadt den 
år brantaft, och i fynnerhet under fpit- 
len, der den tillika blir m3mket fmal, 
med nåftan lodråta våggar på fidorne. 
Foten, nedan för hvilken fjelfva Sta¬ 
den ligger, år omtrent en tredjedel af 
bergets höjd, fom ifrån långflutande och 
med bulkar bevåxte kullar fmåningom 
höjer fig til brantare och med ftora ned¬ 
rullade ftenar betåckta backar, til defs 
klofwen af berget vidtager, hvilken ned 
til år bredare, vid pals 50 å 60 fteg och 
drager fig fmåningom ihop til 6 å 7 ftegs 
öpning, fom aldraöfverft år nåftan igen- 
tåpt af ganlka ftora ftenar. Högt up i 
denna klofven fan jag en fin lös fand- 
ften ligga, i ftörre och mindre ftycken, 
hvilke längre nedrullade föndfermaldes 
til fmå gryn och fand. 

Taffelberget, få vål, fom Duyvels- 
berg, Leuwekop och andre berg, åga 
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lika fom bergen i Europa, fine (^(irata) 
Lager. Öfverfta varfven gå aldeles ho- 
rizontelt, men de nederfte ftä fnedt och 
på borft. Öfverft tyckes ften arten vara 
en fandften eller vulcanifk aflva, meUan- 
varfven trapp och de underfta floar Ikif- 
fer. Öfverft på TafFelberget finner man 
både enftaka ftenar och utftående fafta 
bergshällar, fom mycket åro utvitrade, 
icke allenaft ofver och på fidorne, utan 
ock på undra fidan, få at der formeras 
ftora (caviteter^ hålor. Desfe vitra icke 
allenaft af qvarftående vatn utan tyde- 
ligen af fjelfva luften , hvars fugtighet 
intränger iig emellan defs fina öpnin- 
gar och uplöfer den. 

De ftore ftenar, fom på backarne 
nedan för bergen ligga nedrullade och 
fe nog uråldrige ut, äro en trapp, fom 
äger på fig ftörre och fmårre gropar, 
lika fom lämnade af något, fom der ut- 
vitrat. Desfe få väl ftore, fom fmå. 
ftenar, äga både inuti och på ytan ofta 
qvarts ftycken, hvilke tydeligen tyckas 
gifva tilkånna, at de der icke blifvit 
formerade, utan inneflutne, emedan de 
icke fitta faftväxte med fjelfva ftenar- 
ten, fom är lagom hård, utan äger en 
ftipad glat yta. 

Sten- 
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Sten-arfcen i de nederfta floar, fom 
formera bergen, år los, mörk och låter 
rifva fig. Stundom år den blekare el¬ 
ler alkfårgad. Den tåres få vål af luf¬ 
ten, fora af vatn, at handsbreda lamel¬ 
ler, likfora en tupkams cryftal ftå på 
kant. Desfe underlle flilffervarf, fom i 
bergen uptil tåckas med jord och grås, 
utgöra ftundora hålften af bergets höjd. 
Och desfe varf gå ifrån föder til norr, 
icke aldeles horizontelt, utan mot vå- 
fter nedfånkte , och emot öfter upftå- 
ende med vitrade hvasfa lameller, hvil- 
ket continuerar ånda under vatn-ytan, 
fom tydeligen fes af klipporne i fjön, 
få vål de, fom ftå öfver, fom de der 
gömas under vatnet. 

Emedan gamla Hofpitalet en lång 
tid varit ganfsca bofåiigt, och åfven obe- 
qvåmligt, hade Compagniet redan beflu- 
tat, at et nytt och ftörre, på en tjånli- 
.gare plats Ikulle upbj^ggas, famt til den 
åndan ifrån Holland hitfånt både fiiicke- 
lige arbetare och verktyg jåmte åtlkil- 
iige materialier. Platfen dertil blef ut- 
fed vid öftra fidan af Staden, emellan 
TafFelberget och Citadellet, hvaråft det 
kom at ligga öpet för folen och vindar- 
pe. Grundftenen liårtil hade bliAdt lagd 
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foiiedit år, uti November månad, och 
bj^gnaden fortfattes nu dageligen, faft- 
ån arbetet gick mycket långfamt, i an^- 
feende til Upfyningsmånnens egennytta, 
hvilke icke allenaft vinna mera dervid, 
ju långre det påftår, utan ockfå til fine 
private bygnader använda en del både 
folk och materialier. 

Tvänne ftarka vindar åro i fynner» 
het rådande på detta Africas fodra hérn. 
Den ena blåfer häftigt och nåftan dage¬ 
ligen om fommaren, hvilken årstid får 
namn af Goda årstiden QOoede munsfon). 
Den andra om vintren, fom kallas Ela¬ 
ka årstiden (JQvade mousfon'). Syd-Oft- 
vinden år häftig, med det vackrafte iip- 
håisvåder och Nordvåfi: är ftormande, 
gemenligen i följe med régnlkurar. Deh 
förra äger korta och fiarka famt tätt på 
hvarandra följande fall-vindar, fom ofta 
ökas til den ftyrka, at icke allenaft 
ftoft och fand drifves up, utan ockfå 
fmårre ftenar kaftas i fynen på vandra¬ 
ren, få at han då hvarken kan fe up, 
eller avancera, utan nödgas antingen 
ftå ftilla, eller kafta fig ned til jorden. 
Af främmande får man då ofta fe åt- 
fkillige artige fcener, både med hattar , 
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hårpnngar och peruker, fom blåfa utaf 
dem och foras af vinden utföre gator- 
ne. Både fmårre och ftorre, båtar flås 
åfven då ftundom ofver anda på redden 
och förloras med folket, fåfom det hän¬ 
de i år trenne gånger; få at når det 
håftigt börjat bläfa, ingen vågar fig til 
eller ifrån Skeppen. 

Sud-Oftvinden upkommer merendels 
emot middagen, efter en vacker, varm 
och lugn morgon; emot kiåckan ii, 11 
eller i blir den häftigare och håller uti 
til kl. 3, 5 eller fednare, famt låmnar of¬ 
ta aftonftunden behageiig och angenåm. 
Om morgonen kan det derföre vara 
ganlka varmt i luften och tunna klåder 
tarfvas; men fedan vinden börjat, kåns 
luften kallare, och en öfver-råck blir 
ofta ,nödvändig. Detta haftiga ombj^te 
gör, at man här lätteligen förkyles och 
at landets Inbyggare åro mycket plåga¬ 
de af rheumatilka torr-värkar. Somma¬ 
ren blir vål igenom denna häftiga vin¬ 
den mindre angenåm; men hettan blir 
ock derigenom mindre odrågelig. 

Innan Sud-oft börjar, fer man gärna 
molnen ftåcka fig åfvan pä bergen, och 
TafFelberget, täckt med en mängd af 
Ijufa moln, fer i fynnerhet ut, fom det 
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vore beklådt med peruk. Når vinden 
tiltager, fes desfe moln llörtas fram och 
ned för bergets front, utan at gifva nå¬ 
got regn. Vinden kan dock blåla, men 
fållan, utan at moln-lkyar ligga pä ber¬ 
get , och när alle molnen blifvit llcin- 
grade framför berget, kan vinden lika 
vål fortfara, med klart och vackert vå¬ 
der. Sud-oft vinden följer meråndels 
jorden efter, och år en låg vind. Nord- 
våft fes ock ftundom drifva de högre 
llcyar contrairt emot dem, fora Sud- 
öltan drifver, och foglar kunna flyga i 
lugn emellan de flcyar, fom äf bågg;e 
desfe vindar någon gång fortdrifvas. 

Vintertiden råder Nord-våft och Sud- 
våft, hvilke föra regn möd fig och åro 
vådelige för de Skepp, fom ligga på 
redden. 

Desfe vindar åndras i April, då fmå- 
ningom och efterhand Sud-oft uphörer 
och Nord-våft begynner. April och Maji 
månader åro fåledes ftiileftånds måna¬ 
der , likäfom Augufti och September, 
de vackrafte i hela året, de dagar, då 
det icke regnar. 

Uti Januarii och de följande månader 
ankomma hit på redden de måfte Skep¬ 
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pefi både ifråri Europa ocli .Oftihdiéff,- 
at hår forfriflca fig, på et ftålle, der 
luften år fund och den ymnigafte tii- 
gång gifves på vin och matvaror af al¬ 
la Hag. Når något Skepp ankrat på red¬ 
den, får ingen ifrån Staden , på trennede 
férlte dagars tid, vid 40 R:sd. vite, gå 
om bord på det famina. 

Cap kan med llcål kallas eii Gåftgif- 
vare-gård for OHindiefarare, foin hår 
efter flere månaders refa få forfrillining 
och åga omtrent halfva vågen, antingen 
de årna fig hem eller bort, 

Refande, fom hitkomma ifrån Europa^ 
få ftundom Diarrhoe af grönfaker och 
de månge frukter, hår vanka, ehuru den 
hår icke år få farlig, fom på Batavia. 

Främlingar, fom fåtta fig ned hår at 
bo, få lika fom i Holland , föda fig, med 
hvad de vela och kunna, antingen med 
handtverk eller ined handel, éller fom 
oftaft hånder , med bågge delar. 

Det modet år almånt i landet , at man 
fofver eftermiddagen en eller tvånne ti- 
mar, medan det år fom hetaft på dagcBi 

Under måltiden låmnas aldrig åt gå- 
fterne fråmfta rumet vid bordet, utan 
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vården med värdinnan fåtta fig fråmft 
och forfl:, en på hvardera lidan om bor¬ 
det och gåfterne omkring. Vården går 
altid til mötes en ankommande främman¬ 
de, tager honom i hand, hålfar god dag 
och frågar, huru han mår. Kommer 
man ridande eller åkande, bjudes man 
ftiga af och gå in. Ar man obekant, 
frågas namnet. Huftrun ftiger ej up, utan 
blott nickar med hufvudet och håifar. 

Frar^smånneme voro, denne tiden,' 
föga vål anfedde, dels derföre, at de 
merändels hitkommo utan penningar, 
öch nödgades taga på credit och växlar, 
dels derföre , at Africanlke Inbyggaren 
fruktade, det de Ikulie intaga orten vid 
påkommande krig, hvarföre dé trodde 
lig fåkre, i anfeende til Engelsmannen, 
med hvilken de ågde förbund. En Franllc 
Officerare, ehuru fnygt klåd och putfad, 
ofta med lljerna på bröftet, et tekn til 
förtjånlt och lin Konungs nåd, var der¬ 
före ringa hedrad, då en Engellk Styr¬ 
man, med håret ikring öronen, mycket 
éftimerades, emedan han ågde frilka 
penningar, och Nation var i alliance med 
Holland. De Franlke voro likvål de, 
fom denne tiden måft riktade Borgarne 
i Gap, emedan de altid mäfte, för fin 
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Credit fkul, betala mer, ån andre ocli 
behöfde myckenhet af varor, icke alle- 
naft til behof for fine Skepp, utan ock 
for Guarnifonen på IHe de Fran9e, - 

Det mynt, hvarmed handelen hår å 
orten drifves, kommer dels ifrån Euro¬ 
pa, dels ifrån Öftra Indien. De måft 
gångbare mynten ifrån Europa, fom hår 
altid namnes for Fädernesland Qf^ader- 
imitf) åro Ducatoner, Skillingar och Run- 
ftycken QDuyten'). Ducatoner, nye och 
gamle, gälla hårftådes, lika fom alt mynt, 
mera ån i Europa, gemenligen til aj 
procent mer, och fåledes la Skillingar 
eller 72 Holländlka ftyfver. Skillingar 
år o fållan andre, än (hefiehalf') de, fom 
i Holland gälla 54 ftyfver. Tvåftyfrar 
och enkla Holländlka ftyfrar äro fålfynta.. 
Ducater och Guld-m37rit C Goude Reijers'y, 
åro åfven rai’e. Holländlka Gyllen feS 
näftan aldrig. De Caplke gyllen äro i- 
maginaire och räknas löntagaren til 16 
ftjrfver. En Riksdaler räknas til 8 Skil¬ 
lingar, och en Ducat til aderton. Span- 
Ika Piaftrar (^Spanfe Matten^ emottagas 
gärna, räknade til 9 Holländlka Skillin¬ 
gar. Ifrån åtllcillige orter af Öftralndien 
hitföras flere forter af Rupier , fom gå 
för halfva Riksdalrar och an-nammas 
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ilied begåriigbefc i handel och vandelä 
Inge mynt åro hår å orten flagne eller 
tillåtas at hår myntas.- 

Hvete år den fådesart, fom alrnånt 
ödlas uti landet, och fom rikeligén be¬ 
lönar åkermannens moda. Deraf har 
ock något blifvit fördt til Indien i län¬ 
gre tid, til bröd och Ikorpor på de för- 
nåmares bord; men til Europa har vå¬ 
gen blifvit anfed för lång, och frakten 
för dryg, intil förledit år, och detta in¬ 
nevarande, då det blifvit til Holland öf- 
ver-tranfporteradt, och i vigten funnits 
vara mycket drygare, ån det Europei- 
Ika hvetet. Sedan Hollands kornbod, 
Påhlen , de förflutne åreh blifvit hem- 
fökt med krig, och til en del ödelagt, 
famt mifsvåxt nåftan almånt i Europa 
inträffat, beflöt Hollåndlka Oftindilka 
Compagniet, at fånda någre fiuårre' 
Skepp til Cap, at deraf göra hämtning.- 
Huker de Zott fåndes derföre förledit 
år, och i år ankömmo tvånne fregatter. 
För en frakt hVete får Lahdtmannen 
i8 Riksdaler. En frakt beftår af 10 mutt^ 
eller vid pafs 5 tunnor. 

Råg fås fållan, örn icke någöt litet 
för rö Ihul, eller af någön bonde, fom 
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vil nytja halmen , til tak-tåekning, i ftål’-' 
let for den vanlige Reftio» 

Oljebuflien (^Oka europcea') våxte al-- 
mån på backarne utom Staden, åfven 
fom pä andre ftållen. Bladerne åro llna- 
lare, ån i Europa, och frukten kommer 
fållan til mognad. Den brukas hår alt- 
fa icke til oljepråfsning, men ofta emot 
Diarrhoe , at ftoppa. För ofrigt år bu- 
Iken få lik den Europeilke, at den tyc¬ 
kes icke kunna vara fårikildt flag. 

På Landtgårdarne utan för Staden 
planterades ofta Europeilka trån, för 
prydnad oeh at gifva Ikugga , fåfom Ek, 
Caftanier, Tall , Myrten, Citron och 
Pomerantfer, fom i fih blomnings tid 
Ipridde den angenåmafte lukt. 

Sommaren i Europa förekommer 
mycket angenämare, för fina' lofrika 
Ikogar och biomlterfuiia ångar, fom ef¬ 
ter en haken vinter få oåndeligen 11157^0- 
ket fågna våra ögon, ån hårftådes, der 
ångar faknas och fkogarne åro fålfynte,. 
taggige och obehagelige. På ångarne i 
Europa tåckes marken få tått med grås, 
fom en tapet, men hårftådes ftå grås- 
ftrån långt ifrån hvarandra, och låmna 
emeilan fig en nakot och fandig mark, 
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Emedan ingen fkög gifves omkring 
Staden eller .[i defs granlkap, utom de 
få och fmå, fom flå högt up i bergs- 
klyfterne, få år veden härftådés, livil- 
.ken endaft nytjas i köket, både rar och 
dyi'. Det måfla, ja nåftan alt brånfle 
håmtas igenom flafvar utaf rötter af 
Proteae, dem de upgrafva och utaf af- 
hugne greaiar af fmå buflcar. Af desfe 
hopfamlade qviftar och rötter göras 
tvånne knippor, hvilke faftbindas vid 
bagge andar af en ftång, på hvilken 
flafven öfver fine axlar bår dem hem. 
Tvånne fådane knippor, fora utgör et 
dagsverke, at famla, fåljas för två Hol- 
låndlka eller omtrent 10 Svenlka fkiilingar. 

Två fkillingar år ,en flaf fkyldig, at 
rånta.Jln Husbonde dageligen/lbm gör 
ungefärligen 8° R:sd. om året, hvarige- 
nom han inom få år gör fig betalt, men 
aftjånar åndå intet, igenom en få dryg 
rånta, af lit flafveri, fom fortfar med 
defs år, och ökas med defs blod. 

Tamarinder, för fin fyra fkul, bru¬ 
kades flundom i flållet för åttika, på 
det fåttet, at Oxkött, flcurit i tunna , 
fkifvor beftröks med pulpa tamarindo- 
rum;, torkades något litet i folen, ftek- 

R 3 tes 
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tes fedan i panna och fmakade ganflta 
mort och angenämt. 

Blomkål, fom i Caplke Trågårdarne 
och i fynnefhet på den utanfore ham® 
nen liggande dn, Robben Eyland, fér^ 
ådlas til den godhet, at han i verlden 
annorftådes ej äger fin like, inlägges 
ofta uti ättika méd Spanlk peppar (Cap- 
(icuTn) och nytjas fedan, fåfom fallat 
til kött-råtter, 

På pågre ftällen vid gårdarne utan 
före Cap, fågos ften g jer desgår dar up» 
lagde af jernmalms ftycken \F%er ktip^ 
pen^, fom funnos deromkring. 

Ardljopus echinatus QZieke-Troofiy^ 
en låg umbellat, utan ftjelk jämt lig¬ 
gande med fjelfva jorden, växte almån 
omkring Staden på lerbackarne nedom 
bergen. Med fina hårda taggar, få yål 
på bladen, fom på de mogne frön, var 
denna en fvår plåga i fynnerhet för flaf- 
yarne, fom löpa barfota och fåras deraf, 

Med et af de nu ankommande Skep^^ 
pen ifrån Holland, fördes åfven hitGou^ 
verneuren Rheede van Ouds-Horns 

lik, hvilken under refan aflidit, Ami¬ 
ral-Skeppet ankom med flaggen på half 
ftångj fom beteknade defs förluft, och 

liket 
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liket fördes i land, med al den ftat, 
fom vanlig år vid Gouverneurers be- 
grafning. Uti klåckorne ringdes,'och 
ifrån Skeppen på redden losfades fkott 
hvarje minut, fona ej litet bidrog, at 
göra aéten ftolt och forgelig. Före li¬ 
ket fördes tvånne löfe hårtar, den dödaS 
vapn och Ipiran; derefter följde Trom- 
petare, Trumflagare, Soldater och Bor¬ 
gare til håfl:, foni anfördes af Majoren. 
Uti denne Herre, hvars ynneft jag ha¬ 
de förvårfvat mig i Amfterdam före ut- 
refan, förlorade jag ganfka mycket, i 
anfeende til det mågtiga bitråde vid mi- 
ne Refor inåt landet, af honom, fåfom 
Gouverneur, mig var lofvat. 

Under mit viftande i Staden, befök- 
te jag flere gånger Leuwekop, et berg 
fom ligger på våftra fidan af TafFelber- 
get, och höjer fig i en nåftan otilgån- 
gelig fpits; ifrån denne fpits går det i 
en lång afflutande bergsrygg, och Hu¬ 
tas i en böjd kulle, fom far namn af 
(^Leuweftart^ Leijon-ftjert. Nedom fin 
fpits år Leuwekop på et ftålie få brant, 
at et tog måft faftfåttas vid klippan, 
medelft hvars tilhjelp man upkliNer på 
en nåftan lodrått fida. Åfvan på IjelfVa 
Q)itfen, der altid en vakt ligger, för at 

R 4 up- 



uptåcka de hit anländande Skeppen, fin? 
en liten koja med en fpis til matrednirig? 
trenfie Canoner, hvaraf en losfas för 
hvarje Skepp, fom uptåckes; och en 
flagg-ftock för at hisfa flaggen. Af Ikot- 
tens antal underrättas Regeringen ge- 
naft, om enkla Skepp eller någon flot¬ 
ta ankommer. En lös röd fand, fom 
vitrar och faller ut, famt lämnar ftora 
hålor, fants göra defs öfra varf. Om 
åftnarne går flagg-man ned til fit hus, 
fom ligger i klofven mellan Taffelberg 
och Leuwekop. När Skeppen, fom blif- 
vit uptäckte , komma närmare, hisfas 
flagg (^Leuwevug') Lejonryggen, och 
når de inlöpa i hamnen,, hisfas flaggen 
på Citadellet, tils de faluterat. Skulle 
något Skepp gå Gap i figte, och fedan 
förbi, nedhisfas flaggen på Leuwekop, 
få fnart det åter kommit utur figte. 
Flaggen fom hisfas, år qlika för hvai' 
rnånad, och år lika fom en löfen i fålt;. 
ty flaggans färg ordineras af Direöteu- 
rerne i Europa, och göres endaft be¬ 
kant för Regeringen i Batavia och Gap, 
och i flutne bref för Capitenerne på de 
utgående och hemgående Skeppen. Flår- 
af kunna Skeps - Capitenerne fe , om 
vid häftigt påkommit krig, Gap råkat 
falla i fiendteliga händer, och i fådant 
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fall varnas, at inlöpa. Vid krigstider, 
då én ftörre Skepsflotta uptåckes kom-, 
ma antågande, kan hela Colonien inåt 
landet, i ftörfta haft upbodas, igenom 
Canoner, flagg4iifning och eldar, fom 
på visfa ftålien åro Iprordnade och få 
fördelte, at ifrån det ena ftållet, til 
det andra, kunna altid desfe tekn fes 
och höras. 

Robben Eyland år en ö, fom ligger 
vid inloppet til hamnen, vid pafs en mil 
iffån Staden. De inlöpande Skeppen 
fegla aitid förbi denna, fom dä hislar 
Hollåndik flagg. Stundom, då en ftark 
fud-oft hindrar dem infegla, låta de der 
bredevid fit ankare falla. Fordom var 
denna et hemvift för en myckenhet 
Skålar, hvaraf den fåt fit namn; nu me¬ 
ra, fedan de derifrån blifvit aldeles för¬ 
jagade, år den låmnad til hemvift för 
Chameleonter , vaktlar och lifstidsfån- 
gar, (JBanditef) hvars fyfla hår egente- 
ligen beftår uti, at vid ftrånderne hop- 
famla dageligen en vifs mjmkenhet 
fnåckfkal, hvaraf fedan kaik brånnes til 
Compagniets bygnader. Sådane iifstids- 
fångar åro icke allenaft fvarte flafvar, 
fom förfyndat fig, utan ock Eoropeer, 
fpm begåt något fvårt brott. 

Rs Ehu- 
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Ehuru Lutheranerne i Staden voro 
mycket talrike, ågde de likvål ånnu 
icke någon Lutherlk Kyrka. De Re- 
formerte Pråfternes öfverdrifna nit ha¬ 
de alt hittils förmåt hindra en få nyt¬ 
tig inråtning, fom et fårfkildt hufes up- 
byggande, den Guden de fjelfve trod¬ 
de fig tjåna, til åra och fine medborga¬ 
re til nytto och beqvåmlighet. Förden- 
Ikull voro Lutheranerne nu nodfakade, 
at til fin Gudstjånfts hållande nytja en 
vind, den de dertU kunnat inreda. 
Gudstjånft hade de likvål ej tilfålle at 
oftare hålla, ån' då något Svenlkt Skepp 
hit ankom, hvars Pråft förftod och kun¬ 
de taja hogtylkan; fådan Gudstjånft blef 
tvånne gånger hållen af Kyrkoherden, 
då varande Skeps - Predikanten Magi- 
fter Wallenberg. Communion Ikedde 
vid fådane tilfållen, och det, fom foll i 
håfven, blef Lårarens belöning. 

Skeppen afgingo denne tiden efter 
hand til Europa, fårre i följe, hvilket 
i fredstider med fåkerhet kan Ike. Der- 
emot, då freden icke år fåker eller krig 
upkommer, följas flere åt, uti tvånne 
eller trenne flottor. 

Det både hånder och tillåtes, at en 
Ma» 
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Matros och en Soldat byta fyflor, och 
tråda i hvars annars tjånft. 

Förrån et Skepp affeglar, utlkrifvas 
räkningar för alle lefvande, hvilke åt¬ 
följa Skeppet, eller kunna på Soldy- 
Contoiret uttagas af dem, fom behaga, 
få at hvar och en vet, hvad han åger 
til godo af fin fold, Stadnar någon qvar 
på någon ort och förblifver emploijerad 
i tjånft, kan den famme hvar tredje el¬ 
ler fjerde månad få uttaga fin lön, men 
hvarje gyllen råknas endäft för 15 a 16 
ftyfver, få at förluften blir anfenlig. 
Vil man åter låta ftå det inne hela året, 
få utfkrifves i Augufti månad, då böcker- 
ne afflutas, en råknjng, hvilken man 
då kan förfålja emot 18 a 19 ja ftundom 
ao ftyfver hvarje gyllen, då mindre el¬ 
ler intet förloras. En fådan räkning år, 
fom en våxel, för hvilken man i Eu¬ 
ropa afHollåndlka Compagniet får full 
valuta, och uphandlas gårna af de hand¬ 
lande och dem, fom behöfva remittera 
penningar til Europa. Annars, lika fom 
man på utförde penningar vinner 0.$ 
procent, få förlorar man ockfå 2$ pro¬ 
cent på de penningar, fom in natura til 
Polland återföras, 

Efc 
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Efter Matrofer och Soldater, fom i 
Holpitalet varit intagne , IjAnneriigen 
denne tiden, då de måfte fjuke ditkom-» 
ma och de måfte do, bortaudfioneras de 
aflidnas qvarlätenlkap. Penningarne der-^ 
efter användas til begrafnings-omkoft^ 
nader. Vaniigaft fys liken in uti en duk 
och utföras med likvagn;.men åga de 
någon qvarlåtenfkap, fom ftiger på au- 
dtion, fedan det båfta ftundom blifvit 
undangömt, til någon fumma penningar, 
beftås en lik-kifta för 10 R:sd. Ager 
den afledne något mer, traéleras med 
vin vid begrafningen, och den nödige 
förfigtigheten i akt tages altid, at in¬ 
gen ting blir öfrigt för flågt och arf- 
vingar. Gemenligen fåljes på en fådan 
audtion hela kiftah, öpnad, men ej al¬ 
tid vål vifiterad, på vinft och förluft. 

Caplka Hummern (Cancer ar&os') foni 
bår fångas, år fä ftor, fom den (Gam^ 
marus'), Iwilken fångas vid Svånlka ku- 
fterne, men åger inge ftore klor och 
år öfver alt fkroflig af utftående och 
ftikkande taggar. Til fmaken år den 
ftark och mindre angenåm, 

Medufae Hufyud (Afterias eapict me- 
et af de underligafte och konfti- 

gafte Djur i Naturen, upfilkades ftun- 
dom 
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döm utan fore Cap uti Oceanen. Säl¬ 
lan finner man den déd, uplkoljd til 
ftrånderne. Skal den til Europas. Gabi- 
netter fäs vacker och olkad, måfte 
den fångas af fiikare, fom fara långt ut 
pä hafvet, och det med mycken var- 
famhet , at ingen led afbrytes, eller 
djuret för mycket inböjer och inveklar 
line ytterfte och finafte grenar. Djuret 
lefvande eller nyligen dödt, år rödak- 
tigt eller ftarkt lif-fårgadt, och blir ef¬ 
ter torkningen gråaktigt. Torkningen 
bör Ike i llcugga, under vackert våder 
på et fritt ftålle, der vädret Ipelar; ty 
i follken fmålter djuret och i för ftark 
Ikugga kan det rutna. Detta makalöfa 
djur betalas til fillcare oftaft med 6, ja 
ända til 10 Risd. Specie. Til Europa 
kan det fåndas i en låda, fyld med kar¬ 
dad bomull. 

Vid ftranden nedan för Staden fun- 
flos åtlkillige forter af tvålkalige Snäc¬ 
kor, och i fynnerhet flere ftore och 
Vackre Qfpedes') flåg af Pateller.- 

Strand-Dubbeltje kallades. en umMli- 
c'us veneris eller låcket af en fnåcka, fom 
åfvan på fig hade knylar, hvarmed det 
betåektes. 

Fie- 
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Flere ftorre och mindre Sand-åfar 
finnas nedan for bergen och nåra intil 
ftranden, hvilke formeras af fjelfva flyg- 
fanden, och ftundom tvånne gånger om 
året flyttas och åndra fit låge, alt fom 
vindarne råda. Någre hafva redan bör¬ 
jat vallä fig och blifva fafte, famt täckte’ 
med några få växter. 

Ibland desfe år fandåfen nedari fÖr 
Lejonftjerten befynnérlig, hvilken tyc¬ 
kes tydeligen vifa, huru bergen fordom 
tilkommit, och deraS floar blifvit dana¬ 
de. Denne fand-ås, fom ligger utom 
Batteriet, går ifrån föder emot norr 
och håller famma ftrek, fom bergen vid 
Cap och i hela landet, med mer eller 
mindre böjning emot öfter och våfter, 
och fålunda i famma våderftrek, fom 
de hår rådande vindar. Den ökas årli¬ 
gen åt norr, ånda ned til fjöftranden. 
Vid våftra andan år den krökt, och 
fmåningom afflutande, hvilket kommer 
antingen af den bredevid i famma ftrek 
gående fandåfen, fom år faft och nytjas 
til Galg-backe, eller ock af Lejonftjer¬ 
ten, fom hindrar vindens fart. Sanden 
i denne åfen år lös och yrar om fom-^ 
maren; om vintren år den något fafta* 
re af regn, men nåftan åndå få lös, fom 

m 
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en fnödrifva. Somlige ftycken deraf 
kunna vara nägot hårdare. Varfven for¬ 
meras alt efter fom fanden yrar och 
desfe ligga, lika fom i bergen, fnedt lu¬ 
tande emot horizonten. Somlige floar 
åro lofare, fomlige hårdare, alt fom 
flygfanden varit mera ren, eller blan¬ 
dad, innan den hårdnade til af regnet. 
Desfe varf gå antingen råte eller i vå¬ 
gor eller ftrimor af fvart och hvit fand, 
hvilket på långre håll liknar en agat. 
Den fvarta fanden upkaftas af hafvet, 
lika fom den hvita. Den forra år i li¬ 
ten qvantitet och den fednare yrer mer 
ikring, famt formerar kullar. Åfen lig¬ 
ger midt emot och råt utåt tvära ån- 
dan af Taffelberget. Högden af fandå- 
fen år jämn och måttelig; åt fodra il¬ 
dan år den långflutande, åt den norra 
brant, der fanden kaftas långt ofver det 
lugn, den fjelf der formerar. Sanden 
yrer lika fom yrfno och på en dag kan 
mer, ån en tums tjocklek yra på, hvil¬ 
ket meråndels Iker flåcktals. Stenar 
och dylikt, fom ligga i vågen, blifva 
på födra lidan bara, och på den norra 
en fandrand, i en fpits utgående, lika- 
fom då Ino lågger lig i norden med 
blåsvåder. På lika fåt tyckas (^ftrata') 
varfven i bergen fordom blifyit af vind 

och 



öch Vågor formerade och ågt en likå ör- 
fak, nåmiigen de tv^ånne rådande vindär 
til fit riphc.f. 

Ikring Caplke bacfcarne ftodo Cliffor- 
tia rufcifoiia och Borbonia lanceolata, 
myckefc lika Énebuikar och lika foni 
Poiygala heifteria med fine hvasfe bla¬ 
der ilongo dem, fom vandrade förbi, då 
deremot Arparagus capenfis med fine 
tiibaka böjde taggar fönderflefc klåderne 
och hindrade vandraren i fin gång för 
hvilken orfak han af invånarene fåt 
namn af vånta litet (zsakt een lieetje), 

Teftndo Geometri ca kallades hårftå- 
des Syrentje. Denna^ iandikiipadda, föm- 
forniodeligen år den vackrafte i fit flåg- 
te, fans almån i fand-dunorne emellan 
feuikarne. Af dem , fom voro mycket 
fmå öch fålunda vackrare, nytjades Ika- 
len til fnus^dofor. 

Tnlbaghia alliacea Qwiide knofiook'),’ 
fom, vaxte både i fandfåltet, utom Cap^ 
och på flere ftåilen i landet, brukades 
emot Heftik, antingen kokad i vatn el¬ 
ler uti någon foppa. 

På flere Landtgårdar ikriiig Cåp, 
hade jag tilfålle befe vin-tilredningen 
och inhämta underråttelfer om de åtfkil- 

lige- 
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iige forter viner, fom hårftådes i gan- 
Ika flor myckenhet pråsfas. Vinprås- 
ningen , fom Acer i Martii månad, för¬ 
råttas hår i brift på tjänlige verktyg 
och göda anftalter raeråndels enklare 
och enfaldigare, ån i Europa. Drufvor- 
ne afplåckas af flafvarne, inbäras och 
iåggas i et ftort kar. Til utpråsn ingen 
nytjas et kär, hvafs botn och fidor åro 
tått med häl genombårade: detta karet 
fåttes in uti et annat ftörre kar, på et 
kors, fom blifvit lagdt på defs botn: 
detta kar år férfedt med en tapp, hvar¬ 
igenom den utpråsfade drufvans faft kan 
utrinna i en underfatt balja. Då dnif- 
vorne blifvit lagde i det innerfta ka¬ 
ret, ånda up til brådden, ftiga tre eller 
fyra flafvar, fedan de förut ganflca vål 
i en bredevid ftåld vatnbalja tvåttat och' 
renat fine fotter, up uti drufvorne, un¬ 
der det de fafthålla hg vid et i taket 
fafthåftadt rep, och med trampande ut- 
drifvä druffaften, fä långt möjeligen Ike 
kan. Den utrinnande faften aftappas i- 
medlertid, och ofes uti flora höga kar, 
at gåfa. Såtta fig någre drufvor ©lier 
defs ftjelkar före öpningen, at faften ej 
vål kan utrinna, ftötas de undan med 
en kåpp, forfed på åndan med någre 
tvårtföre fatte borfler. Innan någon 

I DbjCv S' prås^ 
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pråsning vidare Acer , låggas de tram¬ 
pade driifvoimes flcal med fine ftjeikar 
på en af rottingar flåtad grof fil eller 
en fångbotn, deråfl: Ikalen rifvas med 
hånderne fä, at de gå igenom, men 
qviftarne ftadna q var, hvilke nu ifrån-- 
flviljas ocfi bortkaftas, emedan de tros 
göra vinet be.%t och ftråft. Skalen låg¬ 
gas federmera uti gåskaret, hvilket mor¬ 
gonen derefter år uti full gåsning, un¬ 
der hvilken det tjocka fjunker ned och 
vinmuften klarnar, famt tappas på tun¬ 
nor fåledes, at i fprundet fåttes en flå¬ 
tad korg, fom filar vineh Det tjocka, 
fom blir q var i gåsnings-karet, lågges 
derefter i et fyrkantigt kar eller en lar, 
forfed med månge på fidorne och bot- 
nen bårade hål,, och upftåldt på et trä¬ 
kors inuti et annat ftörre kar , med en 
tapp på fidan, Ofvanföre år en fkruf 
af trå eller inetak fom åtflcrufvas , til 
defs all faft blifvib utpråsfad til fifia 
droppan. Af clranken och dnif-lkalen , ■ 
fom ofver blifva efter denna pråsning, 
deftiileras branvin. Ingen gåft nytjas til 
gåsningen. Hvita och gröna drufvor 
gifva hvit vin, och röda rödt. Mufca- 
del-drufvor,, både hvita och röda gifva 
Conftantia-vin , och de blodröda druf- 
vorne Pontak. Vinerne namngifvas, alt 

ef- 
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efter fom de mer eller mindre likna de 
Europeilke, ehuru de ej altid åro ful- 
komligen like. 

Flere forter af viner fvaflas, i fyn- 
nerhet de hvite , på det de icke måtte 
komma i någon vidare gåsning och der- 
efter furna på fatverkenhvarpå de af- 
tappas. Denna fvaflingen tilgår fålun- 
da: rimfor af linne, doppade i fvafvel 
fåftas duble vid en jernkrok, hvilkert 
ofvantii år fåftad med en yglä vid en 
trå-con. Svaflet antändes och krokeri 
hånges ned i ankaret, hvars opning af 
COnen tiltåppes, fedan den blifvit med 
en linnelap omlindad. Når fvaflet ut- 
brunnit, uttages conen och opningen 
tåppes til, at fvafvel-röken får trånga 
lig. in uti tråverket. På fådane fvafla- 
de fat och ankare tappas fedan vinet 
öch hindras af fvaflet, at komma i ar¬ 
bete eller gåsning.- 

Hundar finUas på Landtgårdarne of¬ 
ta i m57Ckenhet: de åtfölja bodcapen i 
yall med flafven , hålla odjur ifrån går¬ 
den, bellcydda ftundöm husbonden ifrån 
Slafvarnes öfvervåld och göra tjanfl pä 
jagt och refor. 

Enhörningshörn Ébinoéeros') ågdes' 
S 2. öch- 
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och förvarades af iiågre både på lafideC" 
och i ftadeiT, fåfom en raritet och få-' 
Ibm et godt medel, både uti fjukdomar 
och at uptåcka förgift. Fint Ikafvit och 
ingifvit trodde de det bota convuliioner 
och ryckningar hos barn. .At bågare,. 
håraf fvarfvade, Ikulle uptåcka gift i den 
dryck, fom flogs deruti och göra, at 
en fädan förgiftad dryck Ikulle aldeles 
gäfa ut’öfver kårilet, troddes almånt. 
De horn, fom tagas af en iing kalf, 
fom ånnu ej parats, fades vara de bå- 
fte och fåkrafte. Af fådane fvarfvas 
bagare, fom infattas i guld eller fiifver, 
och bortikånkas åt Potentater, Magna¬ 
ter och vånner, eller fåljas dyrt, ftun- 
dom til 50 R:sd. Hornet år conilkt, 
tjockt nedtil och trubbigt uptil, hos 
gamle Enhörningar ofta af en fots hogd, 
ilttande fi^amtil på nofen. Två eller tre 
tum ifrån detta horn fitter på den Afri- 
canlke tvåhörningen et annat mindre 
och kortare horn. Til fårgen liknar det 
måft ox-horn. Då jag förfökte desfe 
hornen, både rå och fvarfvade til bågrar, 
både unge och gamle, med fiere forter 
fvagare och itarkare förgifter, fant jag 
deraf ingen rörelfe eller gåsning; utan 
då folution af mercurius fublimatus cor- 
rofivus, aqva phagaedenica eller andre 

llo- 



ilogos uti et fådant horn , iipftego en- 
jdaft någre vatn-bJådror, fom fororiaka- 
des af den hift, fom var fnnefiuten i 
hornets porer och nu llcilde fig derifrån. 

Ehuru få lånder låra kunna Ikryta 
med fä mj^cket vildt , fom Caplka Co- 
lonien, llcal dock lika fom i Europa, jag- 
ten vifs tid på året vara förbuden. Så¬ 
lunda ifrån Maji til Augufti månad, åt- 
minftone ikring Staden, får ingen jaga 
eller ikjuta något. 

Flofpitalet befökte jag mycket fållan, 
emedan der ingen ting var, at profite» 
ra. Jag märkte likvål hår, hvad jag 
förr ej blifvit varfe annorftådes, at de 
fjukas iippasfare voro förfedde med tog- 
åndar, hvarmed de ftundom tuktade o- 
ftyrige fjuke. Mirum fane morborum 
remedium! Så vål i Hofpitalet, fom på 
Skeppen, ågde Compagniet til ftörre 
delen fine B''åltlkårer odugelige och o- 
kunnige, och om någon Ikicfcelig der- 
ibland fants, var det oftaft någon utlän¬ 
ning. Når Vomitiver eller dylike me¬ 
del förordnades, Ikrifvas de ftundom up- 
på fångbrådet, och af andre medica- 
menter ingafs en dofis merendels flraxt, 
hvilke ågdes färdige i en låda, fom 
bars efter Chirurgus vid viiiten. Hvad, 
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fom måft bidrager til dé fjukas äfcerftåk 
lande til hålfan hårftådes, år den för-. 
trålFeliga förfrilkning af fårfkfc kött och 
grönfaker, fom de hår få njuta. För- 
fta Fåltlkåren afgifver dagelig rapport 
hos Gouverneuren om de fjukas antal 
och tiiftånd, 

Vid Zeeko-valley åger Compagniet 
en gård, hvaråft Stra QReftio teSlorum'^ 
Ikåres och beredes til taktåckning. Se^ 
dan den blifvit med en Ikåra aflkuren, 
hålles knippan vid bloimåndan och alt 
fmårre, fom år löft uti den, flånges löft 
ifrån. Derefter utlåggas ftrån i rader, 
at torkas och omfider ihopbindas i knip¬ 
por. Hårmed tåckas taken almånt bå-. 
de i Staden och på landet, och ftun- 
dom göras kojor deraf. Et fådant tak 
ftår i 20 eller 30 år, och Ikulle uthårda 
ånnu mycket långre , deråft icke Sud^ 
pftan vinden blåfte mycken orenlighet 
emellan ftråen, hvauaf de fnarare rutna, 

Vid Muyfenburg våxte mycket af 
Vaxbuiilcarne QMyrica quercifolia och cor- 
difolia'), utmed ftranden, Defs bår åro 
aldeles runde, knottrige, mjuke och af 
en årts ftorlek. I fig Ijelfve åro de ah 
deles fvarte, men öfvertåt^kas med et 
hyit-gråt mjöl. De famlades mogne i 
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Martii månad, kokade=> i vatn tils alt 
d,et hvita pnlvret 1‘målfce af och flot åf- 
van på vatnet, fom et fett, hvilket af- 
flaimadt och afkyldt hårdnade til, nåftan 
fom et vax, af en, grå-grön eller alk- 
grå fårg. Brukas til ljus af bönder- 
ne, då de deraf få någon myckenhet, 
och af FTottentotterne, at åtas, fom et 
lt3mke oiL 

Uti fandfålten utom Cap, och i fyn- 
nerhet vid de ftörre Landtgårdar, fågs 
nu mldt i fommaren Guldfinken (^Loxia 
orix'), ganika vacker med fin hög¬ 
röda fårg, och i oräknelig myckenhet. 
Juft, når fåden mognar, undfår han fin 
fommarprydnad. Defs gråbruna fjådrar 
om halfen och på ryggen blifva efter 
hand aideles fammetsröda, få at endaft 
vingar och ftjerten blifva oföråndradG. 
Honan vinner ej denna prydnad, utan 
förblifver hela året gråbrun. 

Oft gjordes mycket fållan hos Landt- 
mannen och då det någon gång, måft 
för ro llafi Ikedde, voro de fmå, tunne 
och af föga godhet, hvartil mjöH^en lå¬ 
rer vara orfaken, fom hår år nog ma¬ 
ger, emot den feta mjölken i Holland. 

Kor, få vål, fom den öfriga bollca- 
S 4 pen, 



ago Cdp 

pen, betas ute hela året éfver, hems 
drifvas om qvållarne, och ligga under 
bar himmel, uti fållon Det grås, fom 
de då afbeta på vidlyftige fålt, och fom 
vintertiden af regnet blir ymnigaft och 
båft, men om fommaren af de torkan- 
de vindar och hettan fåmft, år meren-r 
dels ftråft och groft. Håraf mjölka de 
litet, och mjölken kan ej blifva fårdeles 
fet. Af denna orfak förfåmras bolka- 
pen inom någre år, til en vifs grad. 
Den horn-bolkap, fom utgör Landtman- 
nens hjordar hårftådes, år vål af Hol- 
låndlk rage, men nu mera ganflta myc¬ 
ket förfåmrad. En Hollåndik Ko, fom 
hitföres, och betalas med 40 å 50 R:sd. 
mjölkar mer, ån tre andre, men affö- 
dan efter den blir fåmre, och i tredje 
eller fjerde led lik de andre, fom ofta 
ej mjölka mer, ån et ftop om dagen. 

Smör , fom kernas, oftaft af fota 
mjölken ftraxt, betalas i Staden fårlkt 
med 8» sa å 16 ftyfver, och faitadt med 
a, 4 til 6 ftyfver marken. Prifet varie¬ 
rar likvåi mycket efter affåtningen. 

Ehuru landet år bebodt af Coloni- 
fter, åro likvåi Landtgårdarne ej af ena-, 
handa natur. Det land, fom ligger når- 
maft hamnen och Staden, famt derom- 
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kring, år af Hotfcentotfcerne förfåldt emot 
tobak, brånvin och andre varor. De 
öfrige vidlyftige landsftråckor åro fe- 
dermera af Colonifterne afterhand intag¬ 
ne. De gårdar, fom altfå ligga nårmare 
Cap, ånda til Picketberg och något der- 
ptöfver, åro egendoms platfer, eller få- 
dane gårdar, dem Landtmannen fjelf 
åger, for hvilke ingen afgift egenteli- 
gen betalas, och fom ägaren kan fålja 
til hus och grund. De öfrige gårdar, 
fom ligga inåt landet på andra fidan om 
bergen , kallas förlånings-platfer, dem 
bönderne med Gouverneurens tillåtelfe 
uptagit, för hvilke til Compagniet årli¬ 
gen betalas 14 R:sd., och hvilke, utom 
Gouverneurens tilftånd icke kunna fål- 
jas eller ^ öfverlåmnas til någon annan 
ågare. Åbygnaden derå kan vål fåljas, 
men icke jorden, 

Plankor och bråder, åfven fom bjal-r 
kar, fom behöfvas til bygnader, voro 
anfenligen dyra, emedan få finnas och 
de komma långväga in-ifrån landet, och 
det måfta deraf måfte fäledes oftaft kom¬ 
ma ifrån Europa eller Indien. De fåljas 
meråndels efter aln-mått, och en fot af 
en planka betaltes med a Hollåndlka 
dkillingar, eller omtrent 10 Svenlka. 

S 5 Får- 
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Fårdyngan anvåndes ofta til vingår- 
darnes gjodande, och håftdyngan för¬ 
des til Trägården. Fårdyngan ligger 
ofta i fållorne til en alns höjd och der- 
ntöfver, 

Hvelr-åkrar, Vingårdar och Trägår¬ 
dar finnas i ftörfta myckenhet på de 
Landtgårdar, fom ligga närmare til Sta¬ 
den och hamnen, och desfe äga foga 
kreatur, Vingårdarne närmare Cap, fom 
gifva häfta och läckrafte vinet efter me¬ 
ra ftox^a och mogna drufvor, ränta mäft 
och uttränga ftundom hvetet, hvars cul- 
tur lämnas åt de längre bort boende 
bönder. Hvete - åkrarne lämnas ftun¬ 
dom fiere år i träde, i anfeende dertil ^ afc 
Landtmannen äger mycken jord, för at 
hvila. Når antingen ny grund til en 
åker uptages, eller åker, fom legat 
många år i linda, hvilket arbete år mö- 
dofamt, up-plojes landet forft i Augufti, 
och fedan i Maji månad efter Iked ut- 
fåning. Africanlka plogen år förfed med 
tvånne hjul, hvaraf det ena år mindre. 

När en fon härftådes hunnit til i> 
års ålder, måfte han inlkrifvas, lika fom 
i mantal, och årligen infinna fig, at ex- 
cercera. Vid detta tilfålle gör han fin 
trohets ed. Då en fader äger tvanne 
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foner vid exerceringen, år han fjelf fri, 
Sådane exerceringar, både til håft och 
til fot, Ike årligen i Staden för Borger- 
fkapet, i Stellenbofch och Swellendam 
för Bönderne uti Colonien. Förfummar 
någon desfe exercerings-möten, blifver 
han derföre pliktfåld, 

Landtmannen förfåljer line varor i 
Cap, antingen til Compagniet eller til 
Borgerllcapet derftådes, men åger icke 
frihet, at forfålja något til fråmlingar. 

Utom den Regering, fom refiderar 
i Staden, ftyres landet igenom tvånne 
Jurisdiftioner, i hvilken en Landroft 
prtefiderar. 

Stellenbofch år en by af någre och 
tretio hus med fin egen Kyrka, hvar- 
efl: en Landroft refiderar, under hvars 
Jurisdiötion den delen af landet, fom 
norr och nord-våft ut år belågit lyder; 
då det ofriga af Colonien emot öfter 
lyder under Landroften i Swellendam. 
Stellenbofch ligger i en bergsklof emel¬ 
lan höga berg, fom åro öpne emot fud- 
våfi: eller emot Bayfals. Den åger tvån¬ 
ne gator med planterade Ekar och en 
rivier,«fom löper igenom. 

Fran-s 
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Franflfa Htiken ligger icke långfc-ifrån 
Stellenbofch, under bergen och uti en 
defs klof. Den år märkvärdig,, fåfom 
et ftålie, liviiket ftraxt efter Stadens 
anlågning, forft blifvit bebod af de Fran^ 
Ike flygtingarne, fom ifrån Holland ifrån 
år i58o til 1690 begåfvo fig hit och bör^ 
jade aldrafprft anlägga vingårdar hår 
i landet, 

Drakenftein år åfven en Colonie uti 
granllcapet, under famme bergsftråckor. 
Bergen hår hafva enahanda utftråck- 
ning, från norr til föder, fom vid Sta^ 
den och denna bergens fituation gjor^ 
de, at de gårdar, fom lågo i dålder e- 
mellan tvånne berg, fingo pä olika tid 
dag och natt. De, fom bodde under 
bergen på våftra, fidan, fingo förr da¬ 
ger, då folen, kommen til bergstoppar- 
nes hojd, hvilke hår ofta tåckas med 
hagel och deraf fe hvite ut, i et ögna- 
blick upiyfte hela våftra fidan; och de 
åter, fom bodde under bergen vid öftra 
fidan, hade långre folen uppe om afto¬ 
nen , fanit fågo andra fidan tåckas med 
mörker och en upftigande ljusblå dim- 
ha, medan de fjeifve gnnu ågde det 
vackrafte fol-ften. 

Når. 
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Nårmaft Cap åt norr och gent 6f- 
Ver Staden ligga Tigerbergen, fom åro 
uti en ftråcka med Olyfants kop och 
Blauwe berg, bvilke alle igenom dål¬ 
der Iltiljas åt. 

Hvarken Borgaren eller Landtman- 
nen åger hår rättighet eller frihet, at 
gifta fig, innan han dertil erhållit Gou- 
verneurens famtycke. Så fiaart någon, 
erhållit Gouverneurens tilftånd, fom van- 
lig;en begåres om Torsdagen, gifves Fria- 
i-en en få kallad ordonnance, fom i Bru¬ 
dens närvaro af Brudgumen inlårnnas 
om Lördagen til Juftitiae-Rådet, hvilket 
fedan det noga underfökt, och fnnnit, 
at de förlofvade perfoner icke åro för 
nåra beflågtade, gifver fit bifall til åk- 
tenlkapet, och at det på Prådikftolen 
trenne Söndagar å rad må igenom van¬ 
lig lysning kungöras. 

Når Landtmannen altfå årligen gör 
fin refa up til Staden, för at fålja fine 
varor, köpa fine behof, och at betala 
fin flcatt, måfte han altid tilika, vid fin 
Landskyrka hålla fit Bröllop eller låta 
döpa fine barn. 

Skulle Gouverneuren neka någon, 
at gifta fig, få kan han likvål ej hindra 

Con- 
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Contrahentefne afc lefva tilfammahS ^ 
livilke ofta 1 fådant fall nodgas vånta 
med vigfelen, tils en annan Gouver- 
neur kan ankomma, hvars tilftånd de 
gåriia få. Någon gång hånder, at bru¬ 
den addresferar fig til Juftitim-Rådets 
fom torde finna fig foranlåtit, at döma 
det åktenlkapet Ikal gå i fulbördan. Ar 
brudgumen dä engagerad i Compagniets 
tjånft, kan den olyckan håiidä honom, 
at han af Gouverneuren blifvér bort- 
fårtd til något ftålle i Oftindien. Könet 
gifter fig gårna tidigt hår i landet och 
fom colonien hittils anfenligen utbredt 
fig, har folkökningen varit mycket ftark.- 

Landtmartnen åger öfverflöd på ät¬ 
bara varor, men har ofta brift på meu- 
bler. Stolar och bord får man ofta fe 
Landtmannen fjelf förfärdiga, dem hart 
öfverklåder med kalflkin eller flätar 
med remar. Golfven i hufert ärb af jord, 
jämnade och packade. För at få dem 
hårde och fafte , flås antingen vatn med 
kodynga ufllöft eller oxblod öfver dem> 
fom göra dem tillika något giatte. 

Åtlkillige frukter , utom Rufin, tor> 
fcades, för at dermed^ ktinnä tjäna 
4e Sjöfarande;- 
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Salt kött, ehuru mycket fållan, åtes 
om vintren, men föga falt kött förfål- 
jes til Skeppens beliof. 

Då någon gård fåljes på landet, af» 
flutas köpet efter Gyllen , hvaraf tre 
1'åknas emot en Riksdaler. 

Landt-bonden, få vål, fom Stadsboen 
anfer detta fit moder-land för, at vara 
mycket båttre, ån andre lånder, emedan 
det frambringar r ymnoghet alt, hvad til 
lifvets uppehälle nödigt tarfvas; oak--. 
tadt han nogfamt marker, at faderland 
Ikal förfe honom med alt annat, ja ån- 
da til och med den plogbila , med hvil- 
ken han plöjer denna lin fruktbara fö- 
delle - ort. 

Äf de flere refor inåt landet , fom få 
vål det förflutne , fom detta året af mig 
gjordes, har jag blifvit ju långre, defto 
mera öfvertygad derom , at hela Capika 
Udden ej annat år , ån et berg; ty 
bergsryggärne, få vål de ftörfte, fom 
de fmårfte, hafva alle fin utftråckning 
ifrån fudoft til nordvåfl:, och hälla fäle- 
des famma ftrek, fom de hår i landet 
rådande fia-rke vindar. De ligga ockfå 
med hvarandra parallele, men hafva oli¬ 
ka afftånd ifrån hvarandra, få at fom- 

lige 
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lige klofvär emellan dem åro bredare^ 
ofta bebodde, fomlige åter mycket fma- 
le. Vid nordvåft har jag ej haft tilfålley 
at fe ån dan af dem; formodeligen utlö¬ 
pa dé der, ånda til hafvet, utan at 
iåmna någon ftrandvåg. Mot fudoft ån¬ 
da fig alle, utom Hottentots Flollands- 
berg, fmåningom afflutande, innan de 
hinna ut til hafs-ftranden. Det år be- 
fynnerligt, at når man refer ifrån Sta¬ 
den inåt landet, ifrån föder til norr 
och man pasferat ofver et berg, fä år’ 
landet på andra- fidan högre: refer man 
öfker de bergen , fom vidare mota, få 
år landet der ånnu högre, och fä vida¬ 
re, til tre eller fyra refor. Landet e- 
mellan desfe bergsryggar, år fåledes ej 
annat, ån en Bergsklof, fom år få bred, 
at den fåt namn af landflcap , och blif- 
vit pryd med ätlkillige gårdar. Upfti- 
ger man på de bergen, fom omgifva 
fådane kiofvar, får man der fe i fmåt, 
dylika bergsryggar och kiofvar, men 
mycket fmalare och fållan bebodde. 
Afftåndet emellan bergsryggarn e kan 
vara hela milen och derutöfver, de fina- 
lare en half, eller en fjerdedels mil och 
Öfverft på bergen endaft et ftenkaft. 
Sådant land år dock ingalunda flått och 
jåomt, fom en ång, utan djupare i 
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taidten, der de djupafte båckar, utaf 
en eller flere grenar förenade, löpa pa- 
rallelt med fjelfva bergsryggarne, och 
å ömfe fidor blifver det fmåningom hö¬ 
gre, ju nårmare man nalkas bergen. 

Nårmafl: Cap, der Africa utgör det 
födra hörnet af fin triangel, åro bérgeii 
kortaft. Ju långre in man kommer, 
och ju bredare landet blifver, defto låm 
gre blifva ockfä bergsryggarne. Ju lån¬ 
gre in man refer éfver bergen, och ju 
högre landet blifver, defto kallare fin¬ 
ner man aitid climatet derftådes: vin¬ 
tertiden faller der fnö eller oftaft ha¬ 
gel, til et qvarters djup eller mera, 
fom kan blifva liggande någre dagar o- 
fmålt, ja på bergstopparne flere veckor. 
I Oölober månad fåg jag haglet ånnu 
ligga qvar på de fhöhvite bergslpitfar- 
ne, då det underliggande landet ftod i 
fin båfta fommarfågring. I den mon, 
fom landet höjes och kölden blifver 
ftrångare, få komma ock alle våxter 
der fednare fram. Jag mårkte håruti 
en, och på någre ftållen hela två må¬ 
naders Ikilnad. Bredevid Cap framkom¬ 
ma derföre alle örter och blomor aldra- 
förft , emedan landet der år lågre och 
luften mildare. Lika få år hela födra 
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kuften» deråft bergen fmaningora afflu" 
ta, altid varmare, och år derfore måft 
af hela colonien, befolkad och bebod. 

Dent>a belkrifiiing om Bergens ut- 
ftråckning, utfeende och hojd, jåmte lan¬ 
dets beficaffenhet, hoppas jag fprida nå¬ 
got klarare ljus ofver denna Africanlka 
verlds-delens Geographie, ån man hittils 
ågt, åfven fom den uptäcker orfakerne, 
hvarfore et iand, under få godt och tem- 
pereradt luftftrek, på det ena ftåliet år 
öfvermåtton fruktbärande och bebodt, 
famt på et annat aldeles nakot, uttor- 
kadt och fnart fagt aldeles öde och o- 
tilgångeiigt. 

Hollåndike Officerare , både på de 
utkommande Skeppen , och i fynnerhet 
på de hemgående, förfålja hår en myc¬ 
kenhet af hvarjehanda varor: de förre 
medföra til faiu meråndels viner, öl, 
rökta Ikinkor, oft, lerpipor, tobak och 
ftundom något kramvaror; de fenare, 
cattuner , chitfer , bomulstyger , ris¬ 
gryn, thé med mera, och då de icke 
medhinna at förfålja desfe varor en- 
Ikildt til de handlande, hålla de derpå 
offenteliga auélioner. Likafå får man 
fe åtlkillige Borgare , fom en gros in¬ 
köpt någre varor, åter förfålja dem på 

an- 
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audton* Sådane auélioner hållas Vår- 
och Vinter-månaderne ofta, åfven for 
Compagniets råkning, och brukar Re¬ 
geringen garna den förligtigheten, at ej 
tillåta någre privatas auftioner, innan 
Compagniet fåt förfålja fine varor. 

Af främmande Skeps-Officerare drif- 
ves handel måft af Engellke och Dan- 
Ike. De förre förfålja i fynnerhet en 
myckenhet finare och gröfre jårnfmi- 
den , befynnerligen Matros-knifvar, fa¬ 
xar och dylikt. De fenare afyttra på 
utrefan Danlkt öl och tjära , på hemre- 
fan Bengalifka chitfer. Svenfke Skeps- 
Officerare handla meråndels föga eller 
intet; på hemrefan bortfåldes endaft nå¬ 
gra dofor The, Nankiner och Chinefill^a 
fidenti^ger, föga til ftörre fumma, ån 
hvad i Herberget betaltes för någre da¬ 
gars viftande och förtåiing. Begärliga 
varor ifrån Sverige åro annars gråt val- 
niar, bråder, plankor, bjälkar, koppar, 
måsfing, fpadar, fili, i fynnerhet tjåra, 
kol och jårn , famt betalas hårftådes an- 
fenligt. Compagniet får för 100 Skål¬ 
pund jårn 8 Riksdaler, ehuru det år 
kallbråkt och fåmre, ån det Svenfta. 
För alle fådane varor, fom af private 
fåljas, betalas 5 procent til Båfcalen, 
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Pennirsgar for de varor, fom på auffion 
inropas, betalas förft efter fex veckor, 

ii s Äf alle Nationer voro inge få dri- 
ftige feglare, fom Engelsmånnerne. Ofta 
loverade desfe in på redden, då ftarka 
fnd-often blåfte, och då de Hollåndlke 
Skeppen antingen fvårmade utan fore 
i fjön, eller kaftade ankar vid Robben 
E5^1and, tils de fmgo en fogligare vind. 
De forre fegla meråndels efter förftånd 
och förfarenhet, famt åga bittre feglan- 
de Skepp, då de fenare åga ovigare 
Skepp , och nödgas råtta fig efter Cotn- 
pagniets ordres, 

Frammande Skepp fades betala hår 
for ankar-grund 500 gyllen; men all 
den proviant de behöfva, 'måfte de lö- 
fi mycket dyrt, för de af Compagniet 
hår inråttade arrenden (Pakt) på kött 
och viner. Främlingar betala två Hol- 
låndllca ftyfver för en mark kött, då 
Compagniet undfår det för tre runftti^c- 
ken (duyt) eller flere gånger båttre köp. 

Vid Barndop anfe Pråfterne uti Cap- 
Ika Colonien för en hufvudfak, at fa- 
dren Ikal vara bekant och närvarande. 
År barnet oåkta och barnfadren ej gjf-> 
ver fig tilkånna, få blir det odöpt. Ar 
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modren fvart eller Hottentot, och en 
Chriften, fom år barnfader, begårer defs 
dopelfe, få får det döpas^ Alle dop flce 
i Kyrkan; derföre de Colonifter, fom 
bo långt in uti landet, måfte, då de re- 
fa til Cap, Ilåpa barnungen med fig, 
ftundom halft eller helt år gammal. 

Trågårdarne fä vål inom, fom utom 
Staden, hade mycken olägenhet af tren- 
loe forter -Rottor, fom almånt kallades 
Mulvador. Det ena flaget, fom får namn 
af hvit mulvad, (^witte Moll, Marmota 
africana'), år ftor, fom en liten katt, 
aldeles hvit med kort rumpa. Det an¬ 
dra, kalJadt blåfiga mulvaden (blefs Moll, 
Mavmotn capenfis^, år mindre, hvit och 
brunflåckig. Den tredje år mindre al- 
inån och ganilca vacker, grönaktig med 
feinande hår. Den fidfta af desfa ( 7a/- 
pa afiatica') eller Guidgröna mulvaden 
(^Blinde Moll^ kallad, gör fine gångar i 
Trågårdarne under jordytan, och uphåf- 
ver jorden, famt dermed fördårfvar bå¬ 
de ritningar och hackar, fom blifvit gjor¬ 
de af Buxbom och Myrten. De förre 
hålla fig åfven utom Cap. i Sand-dunerne. 

Då Borgarne i Staden planterade 
trån iiian före fine hus, voro de gan- 
Ika angelägne om, at få en död hund, 

T 3 den 
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den de lade ned i gropen, och trodde 
den fkola befordra trådets mycket fro¬ 
digare tilvåxt. 

Lagerbårstrådet (Lauvus mhilis) fågs 
på flere ftållen formera få tåt håck, at 
man knappaft kmide fe derigenom. Den 
böjde fig ockfå för de ftarke vindar, 
Utan at brytas. 

De Hottentotter, fom foröfvat våld 
på någre långt in boende Colonifter, 
och för någon tid fedan blifvit hitförde, 
blefvo nu afftraffade. Någre af dem 
blefvo endaft rifade, någre blefvo rifa- 
de och brån-mårkte på ryggen, och på 
någre defsutom ( Tendo achillis) fenan 
vid hålen aflkuren. Sedan flåptes de på 
fri fot til llt hem igen, fig fjelfve och 
androm til varnagel. Desfe hade icke 
utan fvårighet blifvit fångade, emedan 
de få förfkanfat fig i bergshålor och 
bergslkrefvor, at de lågo fåkre för fkjut- 
gevårs kulor. Utom defs förfvarade de 
fig med nedkaftade ftenar. Compagniet 
hade utfånt icke allenafi: bönder emot 
lem, utan ockfå utur Citadellet en 
Corporal med fem man, at bombardera 
dem med Granater. Omfider blefvo de 
igenom lift fångade af Hottentots Ca- 
pitenen Kés. 
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Nu inlupo åter beråttelfer ifrån Rog- 
geveld , at Bofchismans Hottentotterne 
beftulo och mördade de derftådes bo¬ 
ende bönder. 

Uti Martii månad , då jag tilbragte 
hela dagen öfverft på TalFelberget, fick 
jag om aftonen fe en den bef37nneriiga- 
ite och väckrafte fjm ifrån denna an- 
fenliga höjd. Taffelberget, lika fom alla 
andra berg i landet, år få beläget, at 
det utftråcker fig ifrån Nord-våft emot 
Sudoft, och låmnar fåledes ena iångfi- 
dan öpen emot Nord-oft, och den an¬ 
dra emot Sud-våft. Solen, fom upgår 
i öfter, fkrider hår icke, fom i Europa 
emot Söder, utan emot Norr, och fån- 
ker fig åndteligen ned i oceanen på vå- 
ftra fidan af berget. Detta gör en ti¬ 
digare morgon, och follkin på Nord- 
öftra famt en långre afton och fenare 
fol på den Sudvåftra fidan. På TafTel- 
bergets höjd vifade fig altfå omtrent 
klåckan 5 om aftonen , likfom tvånne 
fårllcilda verldar, hvaraf den våftra ån- 
nu ågde den vackrafte afton fol, och 
klar horizont, då den öftra redan var 
betåckt med mörker och en tjock öfver- 
hångande dimba. Denna dimba, fom af 
det upvarmde fåltet utdunftade och 
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ftockade fig tilhopa i den häftigt afTval- 
nade luften, var få tjock, at intet af 
hela landet kunde fynas, utan liknade 
et jåmt moln, och bidrog ej litet, at gö¬ 
ra utfigten å ymfe fidor af berget, for 
et ögnablick fedan like, nu med hvar- 
andre jåmnforde, på et få utmårkt 
fått, olike. 

Uti Maji manaå, emellan den 13 och 19 
gjorde jag, i fåiikap med Herr Gordon 
och en ej långe fedan hitkommen En- 
gellk Trågårdsmåftare, Masson, en re- 
fa til fot, rundt om de bergen, fom 
ligga emellan Cap och Bay-faifo. Når 
man framtil i klofven upftigit til Taffel- 
bergets hogd , har man en klof til hö¬ 
ger , fom går ned ät fjöfidan. Åt vån- 
fter tycktes en kålla upvålla och for¬ 
mera en fmal båck; men den var få be- 
våxt med bulkar, at defs uprinnelfe ej 
kunde fes under en ftor bergsklippa. 
Uti alle de platte, få ftårre, fom min¬ 
dre dålder af berget, fans vatn, muU och 
inåsfa, hvaraf formerades likfom fmå 
kårr. Emot fud-oft flutar det fmånin- 
gom af i dåider, framför Hout-bay. 

Genom klofven, kallad Babians- 
klof, fom ifrån TafFelberget delar den 
bergsryggen, hvilken går ifrån Conftan- 
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tia, til ytterfta udden i föder, gingo vi 
til Houtbay, hvaråft en Landtgård var 
anlagd: til höger fågo vi der lilla Leu- 
wekop, et fpitfigt berg, fom liknade 
det ftora Leuwekop vid Cap, och Ka- 
funkelberg, fom år aflångt, farat vid fo¬ 
ten betåckes af fin hvit' yrfand , anda 
ifrån ftranden. Detta fednare berget for- 
mei^ar en udde, hvars ytterfta ånda, 
upgående i et conilkt och emot fjön öf- 
verhångande berg , kallas hånglåppen 

Detta år få vål ifrån Taf- 
felberget, fom Leuwékop Ikildt med en 
djup dal. Taffelberget hade en anfen- 
1ig ftor båck åfvan på, hvaraf en gren 
utiaftade fit vatn i Hout-bay. Sjön, vid 
lågt vatn, formerade hår i Flout-bayen 
rivierer, hvars kanter voro brante af. 
den nedfalne landen. Vid utloppet hår- 
ftådes formerades en rivier på tvåran, 
hvars kanter åfven voro a‘f den nedfal¬ 
ne fanden helt brante. Hela bayen var 
full af kulriga fandftenar, lika fom Vet- 
terns ftrånder. Til vånfter fågs Sten¬ 
berg, vid hvars fot å andra fidan lilla 
och ftora Conftantla år belågit, och hvil- 
ket går ut emot fjön i en udde, kal¬ 
lad Stenbergshuk, hvaråft Muyfenburg, 
en Compagniets egen Landtgård blif- 
vit anlagd. 

T 5 Ifi^n 
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Ifrån Hout-bay gingo vi ofver ber¬ 
gen til Nordhuk, deråft trenne gårdar 
ligga, och åger en ftor vatngjol 
ley^. Sjelfva udden af berget, foni vi 
öfvervandrat, kallas Nordhuk och den 
gent emot ftående udden Slangekop. 
Dunorne voro hår alle formerade af yr- 
fand, i högre och lågre backar, hvaraf 
de nyare ånnu vore bare, de åldre be- 
våxte med bulkar, i fynnerhet vaxbu- 
Iken (^myvica covdifolia) fbm ofta på dem 
var låg och krypande. En faltpanna, 
fom låg emot fudoft, hade tre eller fy¬ 
ra alnars uphöjde kanter: den var nu 
fyld til en del med vatn, hvars yta 
betåcktes af en myckenhet Flamingos. 
(^Pboenicopterus ruher'). Sjelfva grunden 
var fandig eller blandad med fand och 
lera: vintertide4i ftår den flere måna¬ 
der fyld med vatn. Den får fit vatn 
af regn och ej från ftora hafvet, ifrån 
hvilket den var et godt Rycke belågen; 
defs vatn okas och minlkas derföre icke 
af ebb och flod. Duynhout eller Svart- 
hout kallades en bulke med köttfulla 
blader, fom var utan blorna, Ph///s com- 
pofttis: foliolis cmeiformibus cavnofis. Den 
tyktes vara en umbellat. Hår råkades 
en mycket namnkunnig Bonde, vid 
namn Jan Bruyns, en af de fnållafte 
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Skyttar i landet och fom hade gjort 
med Heupner den olyckeliga refan til 
Rio de la Goa, igenom Cafferslandet, 
då fju af fållkapet blefvo af CafFerne 
mördade och han med fem andre endaft 
kunde undkomma. 

Slangebofch {Seripbium), fom hår våx- 
te, kokad til decot^, fades drifva malkar. 

Vidare fortfatte vi vår refa öfver 
bergen til Wildfchuts-Brand, hvaråft 
endaft fants en Hottentots boning, lig¬ 
gande på et vackert och gråsrikt ftålle 
på berget; och fedan något tilbaka igen 
öfver bergen til Bay falfo. 

De ofruktbafe bergen, fom ftråcka 
fig ut ifrån Bay-falfo, ytterft i fjön, få 
namn af Norige (JNorweegen') utaf Co- 
lonifterne och Sjöfarande. 

Bay-falfo eller Simons-bay kallas 
hamnen på denna fidan, hvaråft Skep¬ 
pen endaft vintertiden ankomma, och 
hvaråft de åro i fåkerhet för nord-våft 
vindens ftormar, fom den tiden åro få 
farlige för Skeppen, fom ligga i TafFel- 
bayen. Hamnen år hår ftÖrre ån vid 
Cap. Stranden år föga bred; på flere 
ftållen för bergens utlkott Ikull, aldeles 
ingen. Hufen ligga på fjelfva bergskul¬ 
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larne, och åro til främmajides beqvåm- 
ligheter ftundom otilråckelige. En ftor 
rund klippa i hamnen kallades Arken, 
en annan Romans-klippan och en lån- 
gre ut, åt öfter liggande Ö, Malagals 
Eyland. Utom et hus för Cornpagniets 
rakning, fom bebos af Refidenten, åro 
hår et Hofpital, et Packhus, et Slag- 
tarehuS och någre private gårdar. Com- 
pagniets Trägård låg något långre bort. 

Ifrån Bay-falfo marcherade vi öfver 
flacka och låga fandfålt, förbi MujAen- 
burg och Cornpagniets filkelåger til C;ip 
igen. Uti fandfåiten voro hår oeh der 
likfom fraå infjöar, fom ånnu af fom- 
marhettan ej hunnit uttorkas. Desfe 
vatnrike fålt ågde ånnu hår och der 
Flamingos, fom med fina hvita och blod¬ 
röda fjådrar prydde desfe firållen och 
förtärde de i vatnet varande kråk och 
mallcar. Vi Ikuto af dem en, at ving¬ 
benet krosfades och foglen icke kunde 
flyga; men vi hade åndå ftörfira möda, 
at kunna få den, emedan han med fine 
långe ben långt fnållare vadade igenom 
det half alns djupa vatnet, ån vi hunno 
förfölja honom. 

Den I ^mii, eller Måndagen efter 
Pingft, upkom et ganika ftarkt Nordvåft 
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våder, med håftiga orcaner och regn, 
hvaraf den påföljande natten, et af de 
fyra, ånnu på redden liggande Compag- 
niets Skepp, Jonge Thomas, fedan det 
förlorat efter hand fine ankare, drefs 
på fandgrunden, emot ftranden vid Zout- 
rivier, och af fin tunga laddning braft 
af midt på i tvånne delar. Sjögången 
var hårvid obelkrifligen hög öfver ftrån- 
derne åt denna fidan, och Zout-rivier 
få upfvullen, at man knappafi: kunde 
komma öfver den. Ifrån medio Maji til 
medium Augufti år vål aldeles förbu- 
dit för Compagniets Skepp, at ligga hår 
på redden; likvål hånder ftnndom, at 
Gouverneuren tillåter fådant, för at 
undvika den olågenhet, fom år vid Skep¬ 
pens proviantering och laftande i Bay- 
fals. Utom den förluft, fom Oftindilka 
Compagniet nu hårvid led, både på 
Skepp och \^aror, förgicks åfven bekla- 
geligen, vid detta tilfålle, en mycken¬ 
het af befåtningen, fom i brift på för¬ 
nuftige anftalter, helt nåra intil falla lan¬ 
det, ymkeligen måfte omkomma och 
förgås. Endaft 63 man blefvo räddade, 
då 149 olyckeligen drunknade. 

Skeppet hade vid fjelfva dagningen 
ej vål hunnit ftranda, förr ån de kraf¬ 
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tigafte utvågar vidtogos, at rådda det 
af Gompägniets varor, fom ifi"ån Skeps- 
vraket kunde til lands upvråkas, utan 
at jag kunde mårka någon enda utvåg 
vidtagas, at rådda en enda Ijål af Skeps- 
folket utur fin vånda och olyckeliga be¬ 
lägenhet. Utur Citadellet conimendera- 
des derföre genaft 30 Soldater med en 
ung Lieutenant til ftållet, der Skeppet 
Itrandat, för at noga tilfe och hindra, 
at intet af Compagniets egendom Ikulle 
bortflrjålas, och en galge upreftes tillika 
med et placat, at alle, fom nalkades dit 
åt, llmlle genaft, utan dom och ranfak- 
ning blifva hångde. Denna omftåndig- 
het gjorde, at de medlidande Borgare, 
fom med fine håftar utredo, för at bi¬ 
bringa de nödlidande någon hjelp, nöd¬ 
gades vånda om tilbaka igen, utan at 
kunna utråtta något godt, men tillika 
med mig, blifva åfyna vitnen, til den 
yra och oförftånd, fom någre af veder¬ 
börande vid detta tilfålle vifade, i det 
de icke tänkte på, at racka de på vra¬ 
ket i dödsångeft fittande och af hunger, 
törft och köld afmattade, halfdöde mån- 
niikor, den minfta hjelpfamma hand. 

En annan omftåndighet bidrog, at 
göra denna i fig fjelf nog bedröfveliga 
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fcenen, ånnu mera ymkansvård. Ibland 
de få, fo-m med fimmande ifrån vraket 
lyckeligen kunde frålla fit lif, befans åf- 
ven Conftapeln, en man, fom jag kåp- 
de, och efter åt flere gånger i Sitaden 
träffade: han hade klådt fig helt naken, 
för at defto lättare kunna limma, och 
var lycklig nog, at lefvande komma til 
lands, hvilket ej hände alle, oaktadt 
de kunde limma, emedan de antin¬ 
gen fönderllogos emot klipporné el¬ 
ler drogos af vågens häftighet ut til 
fjös. På landet fant han redan lin kläd- 
kifta för lig; men då han Ikulle öpna 
den famma, för at hämta lin öfver- 
råck, blef han af Commenderande Lieu - 
tenanten drifven derifrån: och då han 
icke allenaft vänligen anhölt, at der- 
utur få taga de nådige kläder, til at 
fkyla och täcka fine nakne och frufne 
lemmar, utan ockfå kunde med nycke¬ 
len til kiftan, bunden på Sjömans-vis 
vid lit bälte, och med llt på locket ut- 
flcurna namn, intyga, at det värkeligen 
var hans kifta, blef ha!i af denne obarm- 
hertige Krigshjelte med kåpflag på nak- 
ua ryggen bortdrifven. När han fedan 
i köld och blåft, naken och hungrig ut¬ 
härdat hela dagen, och om aftonen lk>il- 
le med de ofrige räddade föras til fta- 
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den, begårte han åter, ur fin kifta få 
uttaga en råck at Ikyla fig med; men 
denna fans då fpolierad och tom. Vid in¬ 
gången til ftaden, dit han naken ankom, 
mötte han en borgare, fom var barm¬ 
hertig nog, at låna honom fin öfverräck. 
Denne, få vål fom de öfrige olyckelige, 
fick fedan flere dagar ftryka Staden i- 
kring, at tigga fin föda, klåder och al- 
mofor, tils de omfider fingo underhåll 
på Compagniets vågnar och blefvo åter¬ 
tagna i defs tjånft. 

En annan, et ådelt hjerta hedrande 
gårning, förtjänar hår få mycket mer 
omtalas, fom den vifar, at i alle tider 
och på alle orter, finnas både gode och 
tänkande månnilkor, och månnilko - bil¬ 
der uti fagert Ikin. Woltemad, en 
gammal gubbe, född i Europa, och fom 
nu vårdade de rare djur, fom héllos 
lefvande i Menageriet, ofvanföre Trä¬ 
gården, hade en fon uti Citadellet, fom 
var Corporal och ibland de förfte bliP* 
vit utcommenderad til Parden Eyland, 
der vakt Ikulle til fäkerhet for det flrran- 
dade godfet upftållas. Denne gamle man¬ 
nen lånte fig en håfi: och med en flalka 
vin, famt en bulla bröd, utred om 
morgonen, til denne fin fon, at beför- 
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ja honom en nodig frukoft. Detta fked- 
de få tidigt, at ånnu ingen galge hun¬ 
nit uprefas eller det förligtiga Placatet 
utvifa vandringsmannen nårmafte vågen 
til Evigheten. Så fnart han aflåmnat 
til fin fon, fin medförda förfrilkning och 
hörde de nödlidandes jåmmerlkri ifrån 
vraket, beflöt denne gråhårige man, at 
med fin håfl:, fom kunde vål limma, be- 
gifva fig til vraket, för at rådda någon 
af dem. Han itererade denna farliga 
ljörefa til håfl:, ånnu fex gånger, och 
förde hvarje gäng tvånne lefvande med 
fig til lands, och frålfte fåledes in alles 14 
perfoner. Häften var då få afmattad, at 
han ej anfåg rådeligt refa vidare der- 
med iit; men då deras rop, och böner 
från vraket ökades, vågade han ånnu 
én refa, fom aflopp få olyckligt, at han 
Ijelf dervid tilfatte lifvet, emedan för 
mångé ifrån Skepsvraket då fprtingo til* 
fomlige fattande håften i fvanfen, och 
andre i betflet, hvaraf håften både ut» 
mattad, och nu för mycket belaftad* 
hvålfde omkull och allefammanS drunk¬ 
nade. Denna få ådla * fom hjeltemodiga 
gärning af en utlefvad gråhårig gubbe* 
vifar nogfamt, at flere möjeligen kun¬ 
nat råddas, om någon ftark lina blifvit 
håftad med ena åndan på Skepsvraket, 
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och med den andra i land. Långs efter 
denna linan hade fedan, antingen en 
korg eller ftor koppar-kettil kunnat med 
rep halas til och ifran Skeppet, sned en 
man uti, hvarje gång. Når ftormen af- 
ftannat och vågen faktat fig, befans 
Skeppet ej långre liggande ifrån ftran- 
den, ån at man kunde nåftan hoppa i 
land derifrån. 

De kraftige anftalter, fom vidtogos, 
at rådda Compagniets gods och varor, 
voro likväl icke nog kraftige och^ til- 
råckelige, at hindra någre visfe Am- 
betsmån at hårvid anfenligen rikta fig. 
Ty då hela håftlafs med jårn ifrån vra¬ 
ket kunde fåljas til Stadfens Smeder, 
kan man låtteiigen föreitålla fig, med 
hvad rymligt famvete finare och dyr- 
bai^are varor kunde anammas. SoJda- 
teime vakade ock få nitilkt derfore, at 
ingen ting Ikulle komma til Iköfling, at 
de fjelfve hvar afton, dä de aflöftes, 
inmarcherade med mufquet-pipoime full- 
ftoppade med åkta galoner, fom ehuru 
något llcadade af hafsvatnet, likvål tjän¬ 
te til utfraåltning. 

■ Ehuru, åfven hårde månnilkors bjer- 
tan gårna blöda vid fine likars måft o- 
blida och olyckeliga öden, och hedi^an- 
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de gärningar i alle tider kunnat våcka 
medborgares tackfamhet och valvilja; 
kan jag iikvål icke fluta denna bedröfli- 
ga målning, med en angenåm tekning 
af något ådelt medlidande, ifrån Gou* 
verneurens fida, emot de . olyekélige , 
och i fynnerhet den drunknade hjelten, 
eller af någon hederlig belöning emot 
denne mannens Ibn, Ty då denne fo- 
nen, kort derefrer, anhölt om fin aflidne 
faders beftålning , få liten, at den i fig 
fjeif hvarken kunde anfes för någon 
belöning eller borde vara afundsvård, 
blef den honom afflagen och gifven åt 
en annan. 

En kånflolös (lon tjvnnt') GotiVer- 
neur, rik på penningarmen fattig på 
hjerta, tillåt honom iikvål ledermera det, 
fom andre anie, fom et ftraff, at få re¬ 
lä til Batavia, hvaråft han hoppadeS 
finna blidare gynnare och fiörre få!t 
för fin lycka. Såkert hade han ockfå 
derftådes vunnit fin önllcan, om han hun¬ 
nit lefva långre; men i et det ofunda- 
fte climat, dit han begifvit fig, at be- 
föka lin ende der boende och handlan¬ 
de Broder, tilfatte han lifvet, innan ifrån 
Holland ankom til Cap och Indien ifrån 
Compagniets Direöteurer, en befalning!, 
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fom äfven få mycket hedrar dem, Ibm 

den med blygd bordt öfverhopa veder¬ 
börande på .Cap, at nämligen Wolte- 

MADS Söner, Ikulle på alt fått, for Fa- 
drens fkuld , belönas och forthjelpas. 
Vid detta och dylika tilfäilen har jag 
funnit, huru högt et upiyft vett och 
ådelt hjerta, år at vårdera emot lyckans 
gåfvor, emot rikedom och höghet, famt 
huru oåndeligen desfe fenare förhöjas 
af de föixe, då de dermed förenas och 
då förtjäna hvar mans högaktning. 

Jag fåg åfven nu orfaken, hvarföre 
Europeer, få vål Matrofer, fom Sol¬ 
dater , i flere hånfeenden, handterades 
fåmre och med mindre medlidande och 
ömhet, ån fjelfve flafvarne. Om de 
fednare år ågaren icke allenaft mon, at 
de Ikola vara klådde och födde, utan 
han drager ock forforg derom, at de 
under fjukdo.m , blifva vål vårdade och 
hulpne. De förre få ofta gå, fom de 
kunna, antingen med naken kropp, eller 
klådde på fått och vis, me-d föndrige 
och ftundom ej pasfande klåder, och då 
någon dör, heter det i almånt ord- 
fpråk, at Compagniet får för 9 gyllen 
en annan. 

Skeps- 



Skepsbrott af Nord-våftans ftarka 
Orcaner, hafva flere gånger hår på red¬ 
den tildragit: fig. 1692 blefvo af ftorm 
trenne Skepp, et Engelflct och tvånne 
Hollåndlke drefne på land och förlorade. 
För tretio år fedan, i Maji månad, fa- 
des af farama orfak fju af Compag- 
niets Skepp, olyckeligen ftrandat och 
förlorats. 

Den 31 'Julii afråttades en flaf, fora 
hade mördat fin husbonde. Sedan han 
blifvit lagd på et kors och faftbunden, 
brändes förft åtta fårlkilde ftållen af ar¬ 
mar och ben, med tandige glödande 
tånger; fedan råbråkades armar ocfi ben, 
och orafider af högs hufvudet, fora up- 
fattes på en påla. Vid exfecution år 
altid juftitiae-Rådet, fom ranfakat och 
dömt, närvarande och går i proce*sfion 
til afråtsplatfen, för at gifva aölen an- 
feende. Spitsgård formeras af Soldater. 
Afråtsplatfen år emellan Staden och Ci- 
tadellet, på et något litet uphöjt llålle. 

Den 8 j4ugufti uphångdes en flaf för 
någon grof begången mifsgårning. 

Sedan raifsgårningsmån blifvit af- 
ftraffade på afråtsplatfen, inom Staden, 
föras de altid, emot aftonen, utom den 
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famma , til en utom Staden varande 
galgplats, hvaråft de antingen uphån-» 
gas, och det meråndels i jårnharnellc, 
deruti benranglet långe kan, förvaras, 
eiiei’. låggas pä ’ ftegel och hjul. Galg- 
platfer utom Staden åro tvånne, en vid 
ingången til hamnen, under Leijonftjer- 
ten, uti hviiken Eiiropeer hångas, och, 
den andra utom Citadellet vid Zoutri- 
vier, uti hviiken Slafvar och Hottentot- 
ter blifva nphångde, 

Zoutrivier år en tåmmeligen ftor 
flod , fom ifrån Taffelberget emottager 
fit vato , och utlaftar det i hamnen. 
Vatnet år hår falt, af den iblandade 
hafsböljan, och både ftiger och faller af 
ebb och flod. 

Eken Quercns rohur) och Aprico-* 
fer QPtumis armeninca^ bloraade uti Äii- 
gufti månad, den förra med nyfs ut- 
flagne blader, den fenare pä bar qvift. 
Likafå bloroade nu Alen Betula aimis')^ 
Mandeitrådet och Perilcor. 

Uti vinter-månademe, då mycket 
regn föll, fågs vatnet på någre ftålien 
i bergsklofvarne häftigt ftroJiia, fom en 
back, utför de högfta, branta och nak¬ 
na klipporna. 

Fafl 
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Faft ån Colonien år ganfka vidt ut 
bebod, och Hottentotterne måft utro¬ 
tade derftådes, hånder likvål ftundom, 
at llafvar rymma och göma fig undan, 
i fynnerhet i bergen. Mycket fållan- 
hånder det, at en Soldat eller Matros 
rymmer in åt landet, emedan han lått 
der igenfinnes. Når en llaf, fom år 
Hedning rymmer och fedan igenfås, 
får han af fin Husbonde eller Fifcalens 
police betjänter itryk; men rymmer en 
Chriften utur Compagniets tjånfi:, blif- 
ver han uphångd. Penning capitalet fom 
ligger i den förre, frållår honom ifrån 
döden, men upråttade lagar Ikona ej 
den fenare, • 

Til Soldaternes tjånfi: i Citadellet, 
antagas Kockar, fom laga mat och fål- 
ja portions-vjs åt Soldaterne. Hvar Sol¬ 
dat får 3 Skålpund bröd af Compagniet, 
tvånne gånger i veckan. 

Hvar Soldat betalar af fin lön må- 
nadtligen två ftyfver åt Raportgånga- 
ren til fiöflar, och måfie utom defs, gö¬ 
ra hans vakt. 

Tidelagare fades hår icke fiållas til 
förhör eller ranfakning, utan drånkas 
fåfom ovärdige, at fitta i fångelfe, 
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at komma for Domaren eller få Pråft 
til fig. En flaf blef fåiedes nu aflifvad. 

En Pifcal år independent til fit äm¬ 
bete och Ilår ej under Gouverneuren 
derutinnan, utan gör redo direfte för 
Direötion i Holland. Når trätor upkom- 
ma emellan Borgare eller andre, plikt- 
fåller han dem. Plikten år hår icke 
utftakad för hvart brott, utan den råt¬ 
tas meråndels efter den brotfligas för¬ 
mögenhet. Fifcalen, fom af fådane bo¬ 
ter , gör fig anfenlige inkomfter, hand- 
terar derföre de orolige och brotilige, 
likafom en Låkare handterar en blod- 
full fjuk, af hvilken han altid aftap- 
par mera blod, når han tål en ftarka- 
re åderlåtning., 

Conftantia, tvånne gårdar, ftora och 
lilla Conftantia kallade, fom ligga un¬ 
der Taffelbergets öftra fida, åro namn¬ 
kunnige för fit örvennåtton låckra vin, 
kåndt under namn af Conftantia vin el¬ 
ler vin de Cap, hvilket få dyrt i Eu¬ 
ropa forfåljes. Detta vin år ganlka fött, 
ljufligt och behagligt, famt tjånar endaft 
til deferten , emedan det med fin föt- 
ma, i ymnighet druckit graverar ma¬ 
gen. Af det röda tilverkas vid pafs 60, 
och af det hvita omtrent 90 Liggare, 

ehu- 
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elium vin-ikörden hår få vål, fom på 
andre ftållen årligen år olika. Desfe . 
bågg-8 gärdar hafva långe varit de en- 
daite, fom i anfeende tU fit låge, kun¬ 
nat frambringa et få delicat vin; men 
nu mera hafva flere gärdar, omkring 
Conftantia traften, och på någre få an¬ 
dre ftåiien, kunnat upbringa fina viner 
til famma godhet. Men fom Compag- 
niet förbehållit fig enfamt h-andelen med 
Conftantia vinet, och det fåledes råk- 
nas ibland contraband varor, famt ej 
under det namnet af private får köpas 
eller införas til Holland, hafva de på¬ 
funnit den utvågen , at gifva desfa vi¬ 
ner , fom aldeles icke eftergifva i god¬ 
het Conftantia vinet, namn af Mag-vin, 
hvilket förfåljes meråndels til främman¬ 
de Nationers Skeps-OfFicerare för båttre 
pris, ån det vanliga Conftantia vinet. 

Det år befynneriigt, at Gouverneu- 
ren ökar fine inkomfter) igenom hvar- 
je Liggare vin, fom för Compagniets 
räkning upköpes. Hvarje Liggare'be¬ 
talar Compagniet vanligen med 40 R:sd. 
Landtmannen eller fåljaren qvitterar ^ 
ockfå 40; men undfår endaft ^ R:sd. - 
fedan trenne, fåfom tionde blifvit af- 
d,ragne. Almånt vin fåljes tii Borgare 
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ftundom til lo R:sd. Liggaren, fam hån- 
de et af de åren, jag viftades på Cap. 
Då en Liggare utgör 150 kannor, blif- 
ver på vinet i/ådant fall, mycket godt 
köp. Andre Ambetsmån göra fig lika- 
få anfenliga fportlar , af alt, fom pasfe- 
rar igenom deras hånder, ofta tvungne 
dertil, emedan de ej kunna lefva af fin 
lön i et land, der de måfte förnöden¬ 
heter, åro mångdubbelt dyrare , ån i 
Europa. Sålunda dä Gouverneuren ta¬ 
ger lo^Rrsd. på hvarje Liggare vin, åga 
llere Ambetsmån Pafsgångare, fom icke 
göra Compagniets tjånft, men njuta dels 
gage. Somiige rikta fig med vågande, 
andre med ftåmde varor. Et ftraiidadt 
Skepp fyller fleras påsfar; for Skeppa¬ 
rens och Styrmannens fnulhet njuter 
Skepsfolket .fållan fin del. Soldaten må¬ 
fte cedera åt Officeraren. De fjuke må¬ 
fte fvålta för fleres underhåll, och de 
döde låmna en del af fin qvarlåtenikap 
åt primum occupanti. 

Et drifhus för Ananas låt Gouver¬ 
neuren i år inråtta uti Compagniets Trå- 
gård. Denna på Batavia få delicata 
frukt upnådde hår icke den mognad och 
godhet i fmäk, fom i Öftra Indien; åf- 
ven fom Pifang (Jéufa paradifiac/i), hvil- 
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ken i någre Trägårdar hår fanfcs culti- 
verad, fållan ville bloma, men aldrig 
hant frambringa fulkomligt mogen och 
llcker frukt. 

Americanlka Aloen QAgave otnericä' 
na') fom ifrån Européns BotanifKa Trä¬ 
gårdar biifvit hitförd, fcod nu vild vå^^ 
xande pä backarne, utom Staden, ne-, 
dan för bergen, och blomade både år¬ 
ligen och hårligen, utan at hår tllvinna 
lig få ftort tillopp af åiltädare , fom i 
^rallerdam. 

Flyftrix QEyzer-Färken) fom vanligen 
åter hoten af den präktiga Calla mthi- 
opica, håller ockfå til godo både kål 
och andre grönfaker, hunt gör ftundom 
derpå anfenlig Ikada uti Trågårdarne. 

Med dé ankommande Svenflce Skep¬ 
pen , fom hitförde flere mine ållkade vän¬ 
ner, hade jag icke ailenaft kårkomne bref- 
ver, utan ockfå de gladafte tidningar om 
den förled it är lyckeligen Ikedde Rege,- 
mei>ts förändringen uti mit kåra Fäder¬ 
nesland, hvarigenom en Stor och Mild 
Konung, utan blodsutgjutelfe och på 
et få ådelt, fom Defs vifa Regering 
högft hedrande fått, förmått göra en 

, ånda på en tvedrågt, fom i månge år 
fön- 
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föndrat Defe underfåtare och fonderfli- 
tit dem emellan, til Rikets Ikada och 
fördårf, enighetens band. 

Under de flere refor, fom jag fore- 
tog mig til TalFelbergefe, fågos i defs 
bergsflcrefvor både Dasll och Babianer. 
De förre blef jag i fynnerhet varfe up 
emot Bergets fpits, jiift vid fjelfva fol- 
gången, då deras vana altid var, at 
framkomma, för at fola fig. Når man 
ville flcjiita dem, måfte man varfamt nal¬ 
kas dem, och med en qvick bösfa få 
trakta til at tråffa, at de blefvo liggan¬ 
de på ftållet. Var bosfan ej qvick, dro- 
go de fig undan vid fångkrutets afbrin- 
nande, och lltöts djuret icke dödt på 
ftållet, drog det fig få in uti fkrefvan, 
at man icke kunde få det ut. Köttet 
ätes och fmakar någorlunda vål. 

Babianerne voro i tåmeligen ftor 
myckenhet, och farlige för vandrings¬ 
mannen; ty de voro icke allenaft oför- , 
Ikråkte på klipporne, dit hagel ur bös- 
fan ofta ej kunde råcka dem, utan de 
rullade och kaftade åfven ned en hop 
ftörre och mindre ftenar. Bosfan var 
dock oumgångelig vid fådane tilfållen, 
emedan de dermed jagades åtminftone 
få långt bort, at man ej fårdeles hade 

at 
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sit fmkfca for-deras ftenar. Deras flygfc 
år artig at påfe. Med ungen på ryg¬ 
gen göra de ofta upföre lodråtta klip¬ 
pan de otroligafte fpråiig, och mycket 
fållan låta de Ikjuta fig. Blir ock någon 
Ikiiten, år han ganllca fegiifvad. 

Tame Babianer ågas ftundom i Sta¬ 
den , faftbundne vid en ftång. DeraS 
vighet år fnart fagt otrolig,, at klifva, 
fpringa och vika undan. Oaktadt en få- 
dan Babian var faftbunden, var det 
dock omöjeligt, at på någre famnars 
afftånd med en kaftad ften trålfa ho¬ 
nom. Antingen fattade han ftenen, fom 
en båll, med handen, eller undvek han 
den på det aldravigafte och fnållafte fått. 

Utom det, at Babianerne ifrån Taffel- 
berget befoka och plundra Europeernes 
Trägårdar, lefva de af åtlkillige våxters 
köttaktige lökar, dem de upgrafva, afllca- 
la och åta. Högar af fådane afrifne Ikal 
fågos ofta låmnade efter dem, i fynner- 
het vid ftenarne, der de haft lit tilhåll. 
Gladiolus plicatus tycktes vara den, 
fom almånnaft af dem nytjades vid Cap, 
hvarföre ockfå hela denna våxten fått 
namn af Babianer. Rötterne kokas och 
åtas ftundom af Colonjfterne, 

Uti 
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Ufci fandfålten utom Cap finnes I 
fynnerhet mycket af den ftora hvita 
Africanflca Mulvadan , (Mnrmota aftka- 
7m'). Den gråfver der lirora hålor, med 
en liten upkaftad bog öfver, hviike åro 
rått befvårJige för vandraren, fora deri 
nedftiger och ofta löper fara, at falla. 
Til ftorieken kommer den en katt nåra, 
år ond och förfvarar fig med bitande, 
då den blifvit fången. Dels föda åro 
flere forter lökar, fom i desfe laiidige 
fålt finnas ymnigt, i fynnerhet af Gk- 
dioli, Ixiae , Antholyz* och Irides. 
Som jag icke funnit denna hos någon 
Auéfor afritad, har jag bifogat defs fi¬ 
gur. PenjMänt omtalar den famma, p, 
47a, under namn af /^fricati Rat. 

Den, fom år litét bevandrad i Bo¬ 
taniken, kånner, huru man ofta af blo- 
hiors öpnande och tilflutande, med få- 
kerliet, kan lika fom af et ur veta vis¬ 
fa timar på dagen, och fluta ti! uphåls- 
våder och regn. Sädane våxter åro 
icke fålfynte pä Caplka backarna. 

More&a tmdulata ger tydeligen tilkån- 
11a, hvad kiåckan år, ty hon öpnar fig 
aldrig förr, ån klåckaii nio på dagen, 
och innan folen går ned, kiåckan fyra 
om afton, drager hon fig tilhopa igen. 
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Bylik egenfltap åger Ixia cinnamomea 
(^Avond-hloem Canel-bioem^, Ibm opnar 
Hg hvar afton kläckan fyra, och luktar 
fedan hela natten ganfea angenåmt. 

Tilftnndande regn utvifa flere lok¬ 
växters blonior, fäfom Ixi^, Mortese, 
Irides och Galaxije, hvars ipåde blomor 
icke öpna Hg om morgonen, då regn 
fnart infaller, och då någon regnflcur 
eftermiddagen inträffar, fluta de Hg til- 
hopa, en ftund förut. 

Åtlldllige af desfe gifva åfven en be- 
hagelig lukt ifrån fig, i fynnerhet om 
qvållarne och nåtterne, nära öfverens- 
kommande med en fvag neglike-lukt, 
fåfom Gladiolus triftis och recurvus, 
Ixia pilofa och falcata, famt cinnamo¬ 
mea och flere. 

Aard-RooS kallade både Stadsboen 
och Landtmannen en låg och högröd 
bloma af Hjohancbe Jangvinea, en växt, 
fom år knapt fingers läng, och utan 
både grenar och blader. Den växer 
vinter-och vårtiden uti de fandige låge 
fälten, både utom Staden och annorjftä- 
des emot fjökanten, och upflicker en- 
daft fin blodröda blom-klasfe åfvan jord. 
Anthoiyza ringens med fin gapande blo¬ 
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ma ocli den mångfaldigt Jlg foråndran^ 
de Gladiolus phcatus, fom ymnigt pry¬ 
da desfe fand-fålt, fitta ganika djupt ned 
med fine kottaktige lökar i fanden, och 
uphöja föga iner, ån Hyobanciie, fine 
blomor öfver jordytan. 

Vintermånaderne blomade uti Gom- 
pagniets Trägård, trenne vackra forter 
af Gardenia. Gardenia fiorida lårer Va¬ 
ra hitford ifrån Indien; åtminftoné fant 
jag den icke någorftådeS under mine re¬ 
for på detta fodra Africas hörn, vildt 
yåxande, utan altid planterad i Trågår- 
darne, åfven hos bönderne inuti landet 
Den frambragte hår altid dubla blotnor 
och bar fåledes hårftådes ingen frukt, 
fom Chinefen nytjar til at fårga gult 
Gardenia Rotbmannia, fom har mindre 
anfenliga blomor, ån den förra, och 
hvaraf under torkning, både bloma och 
fimkt altid fvartna. Gardenia Thunber~ 
gia, et af de pråktigafte tråd, i anfe- 
ende til fine blomor, fom gifves i verl- 
den. Detta lilla tråd hade blifvit håm- 
tadt för någre år fedan in ifrån landets 
fkogar , der det fålfynt finnes, våxer 
ganfka Jångfamt, och åger få hårdt tråd, 
at det derföre nytjas‘til klubbor. Sedan 
detta tråd börjat bloma, fortfar blom- 

niii- 



Cap 1775. 3^1 

ningen flere månader, nnder det nya 
blomor dageligen framkomma, få fnart 
de förra efter hand utbloma, hånga llo- 
kande, och omfider affalla. Bloman år 
nåftan qvarters lång, hvit och tjock foni 
det vackrafte fåmlk, famt luktar åfven 
angenämt, och förlorar ej fin hvita fårg. 

Om kölden vore ftrång har i landet 
och eldning i hufen oumgångelig, fkul- 
le detta land vara mycket at beklaga, 
i ahfeende til defs firofa vedbrift. Til 
matlagni!)g i köket håratas både med 
belvåf och mycken koftnad den ved, 
fom år nödig, utaf fmårre tråd och bu-^ 
ikar. Vid den underlokning, jag i detta 
åmne anftålde, fant jag följande vaxter 
måft och almånnafi: nytjade, nåmligen 
ftammar och rötter af Protea grandiflo- 
ra, conocarpa, fpeciofa, hirta, melli- 
fera och argentea , nägre fpecies af 
Er icai och åfven någre forter af Brunia.- 

Uti et land, fom detta, der tilgån- 
gen til Apotheket år oftafi: omöjelig och 
de ifrån Europa fånde medicamenter 
åfven ganlka dyre, hade en förfigtig 
omtanka lårt inbyggarne, at förlöka 
Africas egna växter, och ibland dem 
upfinna nyttige läkemedel emot åtfeilli- 
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ge krämpor. Både fåfom Botanicus ocli 
Medicus var jag angelägen om, at lära 
känna desfe, och förfummade aldrig nå¬ 
got tilfåUe, at öka denna kunlkap, fom 
ofta blef nyttig både för mig fjelf och 
den välvillige famt tjänftaktige Colohi- 
ften. Ty då han endaft i fin enfaldig¬ 
het kunde gifva mig en ringa anled¬ 
ning til någon brukelig växt, kunde 
jag fedan gifva honom närmare anled¬ 
ning til defs råtta brukuti: förekom¬ 
mande fjukdomar.. 

Gerania med röde köttaktige rötter 
växte flere uti fandfålten utan för Sta¬ 
den; och fom desfe rötter åro ftoppan- 
de, (^aåfiringeYande'^ vifte Landmannen, 
at ny tja dem emot Utfot (Jdiavrboe och 
Dyfenterie^ och Rödfot. 

Bryoniae africanae rot nytjades både 
fåfom et kräk-medel, och til at laxera. 

För at drifva urin uti vatn-fot bru¬ 
kades rötterne (^Bittei-wortel') både af 
Afclepias undulata och crifpa, famt ör¬ 
ten af Eriocephalus. 

Til famma ändamål användes ofta 
roten af Haemanthus coccineus, i flål- 
let för Scilla maritima. Den växer of¬ 
ta på backarne, nedan för bei'gen och 
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fåf derfore namn af Berg-Scilk. Ro¬ 
ten år ftor, hvit, llemig ^ trådig och nå¬ 
got fkarp. I ikifvor fkuren lågges den i 
åttika och håraf tilverkas en fvagare 
fort af Oxymel fcilliticum, fom brukas 
Uti Vatnfot, QHychops och Afima'^ och 
Andtåppa. 

Polygonum barbatum, fom våxte uti 
diken och år Ikarp, fom defs flågtingar, 
nytjaS på (Oedemay vatnfjuka och fvui- 
na fotter. 

DeCoétet af Crotalari^ perfoliatse 
blader hölts förCj at drifva ftarkt urin, 
dch at derfore curera Vatnfot. 

Piper capenfe nytjades på flere ftål- 
len, fom et magftyrckande medel, i 
ftållet för annan peppar och Fagara ca- 
penfis (wilde.Cardimom') gjorde hos mån¬ 
ge god verkan uti (CoUca flatuknta) Vå- 
dercolik famt Lamhet (^Poralyji')^ 

Saften af Mefembryanthemum edu- 
le brukades både invårtes och UtvårteS 
til läkedom. Jnvårtes emot Dyfen ter ie 
och Torlfcen hos barn, utvår- 
tes, at ftryka öfver Brånfår. 

Af Ofmites camphorina, fom de har 
behagade kalla Bellis, gjordes mycket vå- 

X a fen- 
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fende. Örten åger fine flore Meriter, f 
anfeende til fit campher-årnne och ftar- 
ka , ftickande lukt. och*finak, fom båg- 
ge vlfa,, at den år gasiika refolverande» 
Utvårtes. nytjas orten ftondom uti pås- 
far lagd på Inflammationer och [öfVer 
magen uti Coiik. Men fpiritus håraf 
deftillerad, kallad fpiritus Bellidis, bru¬ 
kades och berömdes mycket, uti ffofta 
och Heshet. Den forekom mig dock i 
fådane fall for mjndcet hetfig, och nyt- 
jades någre gånger af mig med fordel 
emot Slag och Lamhet. Den råtta for¬ 
ten, eller Ofmites camphorina, fom år 
aldrabåft, fant jag endaft våxa på Taf- 
felbergets fpets, och fom få kunde er¬ 
hålla den famma, nytjade fomlige i defs 
ftålle Ofmites afterifcoides, fom har fva- 
gare lukt och år mindre kraftig. 

At ftoppa uti Diarrhoe nytjades ej 
fållan den ftråfva barken af Protea 
grandiflora. 

Omkring Staden våxte afven åt&il- 
lige orter, dem Invånarne hade lårt at 
anvånda fig til nytta vid åkommande 
krämpor, fåfom : 

Adonis capenfis och Atragene vefi- 
catoria QBrandblad') i ftållet för Spanlk 

flu- 
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iiltiga : desfe våxte på bergsfidorne och 
fcackarne, famt n5^tjadés emot Höftvårk 
(^lfchuis'), och. Rheumatifmer, 

Adianthnm sethiopicum (J^rouwehaar'^ 
våxte i fy,nnerhet på Duy velsbergets li- 
dor, och nytjades fom Thé uti Hoi!:a och 
and re bröftl jukor. 

Protea mellffera (Tiilp-hnom och 
Per-boom'^ ågei- i liire blomhufvuden en 
föt faft, fom inipisferad brukas uti 
bröftQukor, 

Salicornia fruticofa (Zee-koral') våx¬ 
te vid fjelfva liafsftranden , och bruka¬ 
des hårftådes aS Soldater och någre få 
andre, oaktadt fin faitaktiga fmak, med 
oija och åttika tillagad , fåfom faliat. 

Utom Compagniets Apothek, fom 
var vid Hotpitalet, inråttades i år ef 
Apothek i Staden , af en fri vorden Bor¬ 
gare, få at Landtinannen nu kunde fä 
båttre tiifålle, at tilhandla fig de låke- 
inedel, fom han behofde, ån förr, då 
han niåft Ikulle köpa dem ganfka dyrt 
iltur Fåitfkårers hånder. ' 

Af Oxalis cernua (wilde Syring') fom 
våxte Ibörft och ymnigaft af alle fine 

X 3 flåg- 
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flågtingar, gjordes éfc godt och brukbart 
Sal acetofellse, • ‘ 

Hard-jLoopers kallades för fit fnålla 
löpande, Carabus lo-guttatus, fom up- 
pehölt fig på llere ftållen, ofta utmed 
fjelfva vågarne. Denne åger famma e- 
genlkap, fom vår Svenlke Styckjunkare, 
Carabus crepitans, nämligen , at dä han 
jagas eller fångas , utblåfer han med häf¬ 
tighet bakifrån en våtlka, fom fynes li- 
kafom en fin rok, fprider fig vidt ikring, 
och då den kommer i ögonen, fvider 
aldeles, fom då brånvin fprutas uti dem. 
Härigenom förblindar han fine förfölja¬ 
re , och får tilfälle, at komma undan, 
iiiedan fvedan varar en gher två minuter, 

Fifcal och Canarie-Byter blef en 
hvit och fvai't fogel (^Lanius collaris') 
kallad, fom var almän i Staden, och up- 
pehölt fig i alle Trägårdar. Som han 
hörde til Rof-foglarne, oaktadt han var 
mycket liten , få fökte han fin föda 
ibland Infeärerne, utaf Torndyflar och 
Gräshoppor, dem han icke allenaft med 
mycken färdighet fångade, utan ockfå, 
då han ej medhant, at äta alt, uptråd» 
de på gjärdesgårdarne, til tilkommande 
behof, få at man Ikulle trodt, det män- 
nilko-hlnder der uplpetat dem, Cana- 
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rie-foglar och Sparfvar fångade han åf- 
ven, men förtårde af dem icke mer, ån 
Ijelfva hjärnan. 

En vacker grön Traft, Tur dus ceilo» 
ms, hölt fig i Stadens Trägårdar, icke 
fålfynt, och förnöjde öronen med fin 
ljufliga fång. 

Sedan vinter-regnet fuktadt de tor¬ 
re Capike backarne, begynte åtlkilliga 
vackra och täcka blomor af Lökväxter 
framkomma uti Augufti månad; i fyn- 
nerhet var Ixia bulbocodium alman och 
varierade mycket til ftorlek och blo- 
mornes färg; iikafå Moraea collina och 
fpathacea, hvars nedhängande blader 
flog fig om vandrarens fötter, och ofta 
fålde honom omkull; Moraea undulata, 
hvars bloma fer ut, fom en ftor Spin¬ 
del , och med fin elaka lukt narrar Spy- 
flugor til fig. De täcke Irides, befyn- 
nerligen papilionacea, ägde dock fram¬ 
för alle, mera prakt i fine blomor, ån 
ibm belkrifvas kan, 

KafFers-korn (Jlolcus Caffrorum') cul- 
tiverades af någre få, för raritet i Trå- 
gårdarne, och upväxte til en mans högd, 
med firor blomklafe, få at det år et 

X 4 gan- 
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^nllca gifvande Sådesflag, men fordrar 
mycken varma. 

Mirabilis dichotoma mrs hloein) 
ågde någre planterad i Trågårdarne, for 
fina vackra blomor, och defs fynnerli- 
ga egenfkap, at tilfluta dem hvar afton 
klåckan fyra. 

Ibland de mångfaldige Fiflc-forter, 
fom kommo på borden i Cap, voro Chi- 
maera callorynchus (JDoåskop eller Jojef'), 
välfmakelig med fit hvita kött; och Raja 
miraletus (Rock), Raja Torpedo (Trillr 
Vifcb) fångades åfven flamdom i ham¬ 
nen, men nytjades icke för bordet. 

Pelicaner, med fin ftore hakpåfe, 
Kropgans kallade (Felecanus Onocrotnius), 
fom icke år få rar på kufterne, hades 
åfven tam och födde fig af filk och dy¬ 
likt vid ftrånderne. 

Af Reftio dichotomns (Beefem-riet) 
förfärdigades qvaftar, til at fopa golf¬ 
ven med. 

Koning van Candia, et få befynner- 
ligt namn , gåfvo invånarne åt Haeman- 
tlius coccineus och puniceus, en af de 
ftörfte och vackrafte blomor, fom på 
backarne omkring Cap, emot vintren 

X 3 fram- 



3^9 Cap 1773. 

framkommo, och prålade med Hne blod¬ 
röde blomklasfar tått intil fjelfva jorden, 
nakne utan blader, hvilke nu, före blo- 
mornes ankomft hade vifnat och för- 
fvunnit. Efter bloman kommer frukten, 
och fedan endaft bladerne, fom åro tvån- 
ne, och ligga platt ned på marken, li- 
kalbm på Amaryllis ciliaris, hvars bla¬ 
der med fine fvarte hår i kanten, vax¬ 
te hår öfver alt, utan at den en enda 
gång fyntes komma i bloma. 

Utom Chamaeleonten, fom Höftar får- 
gor, voro tvånne flycken Odlor ganllca 
almånne, på backarne ikring Staden, 
nämligen Lacerta ftellio och orbicularis, 
fittande öfveralt på ftenarne uti fol badet. 
Bågge fågo hilkelige ut med fine tag¬ 
gar och fprungo häftigt ned, då någon 
änkom, under ftenarne, at göma fig. 

Et artigt Spel-Inftrument eller Org- 
verk fågs förfårdigadt af fyrkantige kåp- 
par, utaf olika långd, lagde på tvånne an¬ 
dre kåppar. Hårpå fpeltes eller flogs med 
tvånne tråhamrar, lika fom på et hack- 
bråde. ölika toner upkommo då af kåp- 
parnes olika långd. 

Hottentotterne antaga gårna någon 
hufvudman för fig, den de kalla Capten. 

X s Och 
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Och fom Hottenfcotterne fkola låéfa va¬ 
ra i förbund med Hollåndlka Compag- 
niet, få blir en fådan Capten , den de 
Ijelfve utvalt, ftadfåftad af Gouverneu- 
ren i Cap. En fådan Hottentots Cap¬ 
ten hade nu, tillika med någre andre 
Hottentotter upkommit til Staden, at 
befåftas i fin nya värdighet och efter 
gammalt bruk, undfå någre Ikånker. 
Til tekn af fin värdighet begåfvas han 
med en kåpp, forfedd med en ftor mås- 
fingsknapp, och på den famma utftuc- 
kit Compagniets vapn. En fådan Cap¬ 
ten anforer troppen, då de tåga i fält 
emot fine fiender eller, på jagt, emot 
Rofdjur, då ock han kaftar förfta fpju- 
tet. I andre mål år han foga mer an- 
fed, ån andre, men drager gårna antin¬ 
gen et Kalflkin eller en Tigerhud, då 
de andre klåda fsj med fårlkin. 

Uti vintertiden, då nord-väft ftor- 
mar inåt Taftelbayen, indrifvas ftun- 
dom Nordkapare i den famma. Nu ha¬ 
de en fådan dod blifvit drifven til ftran- 
den. Den var ofver tvånne famnar lång. 
Af tyggen, fom låg ofver vatnet, ut- 
Ikuros ftora ftycken, at af Ipåcket ko¬ 
ka trM. 

Li- 
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Likafå ankomma vintertiden, på de 
månge omkring Cap liggande oar, en 
ftor myckenhet af Skålar, fom hår al- 
månt få namn af Sjöhundar, emedan 
de under fit hoppande i vatnet ej fe oli¬ 
ke ut en hund. De föda der och up- 
föda denne tiden fine ungar, famt fån¬ 
gas då i ymnighet, til trankokning för 
Compagniets egen rakning. Det år bp- 
fynnerligt, at Sjohunden, fom egente- 
ligen år et Sjödjur, af naturen ej kan 
fimma, få fnart den kommit til verl- 
den. Det år med honom, fom med 
visfa foglar, fom modren måfte låra 
flyga. Sjöhunden lårer altfå af defs 
moder, at fimma. Sä fnart ungen hun¬ 
nit til en vifs ålder, fattar modren ho¬ 
nom om halfen och flåpar honom i vat¬ 
net, der han plalkar få långe, tils han 
omfider börjar fjunka: då hjelper mo¬ 
dren honom åter up, och låter honom 
fåledes åtfldllige refor göra fine forfök, 
tils han åndteligen kan fimma och gå 
nt til fjös, 

Vin-och Slaktare-Pakten, åro et ar¬ 
rende, hvaraf Oftindilka Compagniet 
drager en betydande vinft. Den förra 
bort-auölionerades nu , fåfom det årli¬ 
gen plågar Ike, den fifta dagen uti Au- 

gufti 



334 Cap 1773, 

gnfti månad. Den , fom bjuder hégft 
blir General-Arrendator af Vin-pakten, 
och åger enlam rättighet, afc fålja vin, 
icke allenaft åt främlingar och Hollånd- 
fke Skeps-Officerare, iitan ockfå uti 
Krogar och Värdshus. Bönderne, fom 
åga vingårdar få vål i Staden fålja fit 
\'in til Caplke Borgaren, at dricka til 
hnsbehof, men hvarken han eller nå¬ 
gon Borgare får vid ganlka högt vite 
fålja det minfta deraf til någon annan. 
Härigenom ftegras vinet i d57rhet an- 
fenligen för främmande . Nationer, och 
i Vårdshufen koftar en bouteille mång¬ 
dubbelt. Gen er al-Arr en datorn har få- 
ledes endaft rättighet, at hålla vinfor- 
fålgning i minut, eller mot en vift af- 
gift uplåta den til flere, fom-hålla Värds¬ 
hus. Vin-arrendet går årligen emellan 
30 och 40 tufende gyllen. 

Vid Slaktare pakten går annorlunda 
til. Den, fom vid Auftion gör lågfta 
budet, blir håraf Arrendator, nämligen 
den, fom erbjuder fig, at lämna til Hol- 
landflca Skeppens proviantering och an¬ 
dre Compagniets behof, flaktadt färfkt 
kött, för lindrigafte prifet marken. 
Härigenom får Compagniet vål ingen 
inkomft i penningar, men deremot alt 
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ilt behof af kött, för mycket båttre köp, 
ån det annars möjeligen kunde fås. 
Igenom detta arrende blir ockfå kottet 
för Borgaren, få vål, fom för fråmlin- 
gar dyrare. Når Compagniet altfå får 
hvarje mark fårllct kött för a öre (Hol¬ 
lands duyt) betalar Borgaren i Staden 
4 öre eller mera, och främmande Na¬ 
tioner a Hollåndlka ftyfver. Då en flakt- 
oxe vanligen fåljes för 5 Hollåndlka 
Riksdaler, koftar han främlingar lo R:sd. 
eller mera. Detta arrende uplåtes på i, 
s, 3, ^ eller 7 år,s tid, och til bete för 
oxarne, uplåtas några visfa platfer vid 
Groene klof, utan någon fårlkild afgift. 

För denna omftåndighet Iknl, få vål 
fom för fpråket, det främlingar ej altid 
förftå , nödgas hvarje Nation, hvars 
Skepp hår ankra, hafva någon Com- 
misfionair, fom beforjer deras förnö¬ 
denheter, och åfven i fin mon bidra¬ 
ger, at göra varorne för dem ännu 
dyrare. 

Hvete, då fådant af främmande Na¬ 
tioner til utförfel åftundas, lämnas en- 
dafi: af Compagniet til falu. De Fran- 
ike Skeppen hämtade fådant ofta detta 
och det förflutna året, til Ifle d€ Fran9e. 

I ftäi-' 
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I ftållet för Sraor tilhandlade fig, { 
fynnerhet Matroferne, fett, fora blifvit 
Utfmålt af de Africaiiflce fårens ftora 
rumpor. En fådan rumpa, af hela liS- 
pundets vigt, beftår af idel fett, fora 
år Hottentottens ypperfta delice. Det-' 
ta fettet inpackas, raed något falt och 
peppar blandadt, uti byttor, och nytjaS 
under refor på fjön, til fmörgås. 

Strutsägg uphandlädes måft af Skeps-^ 
Officerare. Merendels år det flafvarneS 
handel, fora gå i vall raed bolkapen, 
och hitta på de ftållen, der Stratfar vär¬ 
pa, uti fändfåiten. Hela dufinet, och 
ftundora hela tjoget fädane ägg kunna 
finnas på et enda ftålle, ehuru de of- 
taft finnas färre, under den tiden vårp- 
n ingen påftår. Slafvarne bruka altid'den 
förfigtigheten, at ej med händerne bort- 
plåcka aggen , i hvilket fail foglarne, 
fora märka det genom. lukten , gärna 
flytta derifrån; utan med en lång flor 
hämta dem utur boet, fmåningora, alt 
fora de efterhand värpa. Desfe äggén 
betaltes almånt raed en Hollåndlk Ikil- 
ling Itycket, eller med omtrent fem 
Svenfka Ikillingar. Til bakelfer och til 
åggrora åro de tjånligaft och raåft bru- 
kelige ; 1 fynnerhet fmaka de vål, om 

der- 
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dertil lågges mycket fmör. Et enda 
ågg år .tilråckeligt för flere perfoner. 
Då hönsägg om bord fållan långe be¬ 
varas och fordra mycken möda, för at 
dageligen blifva omvände, få bevaras 
Strutsäggen på Skeppen med lätthet, 
för fin Itorlek och fit tjocka famt ftar- 
ka Ikal. 

Camphertrådet (Laurus cnmphorä'), 
fbm ifrån Oftindien blifvit hitfördt och 
planteradt, firod tlmeligen frodigt och 
vackert hårfiades växande, ehuru man 
ej budit til, at i myckenhet föröka detj 
eller at deraf hämta någon Campher. 

Likafä cultiverades uti Compagniets 
Trägård, på en liten fång Gurkmejan 
(^CurcumaJonga'), hvars rot hår föga 
bimkades, ehuru den få mycket nytjas 
i Europa til fårgning, och i Oftindien 
näftan til alla deras maträtter. 

Under den tid, af fnart et och et 
halft år, fom jag viftats på Cap, hade 
jag icke obferverat, at någon almäti 
marknad blifvit hållen. Sådane åro hår 
i landet icke brukelige. I det ftållet 
hållas hår få mycket oftare auftioner 
pä allehanda utlåndlka handels varor , 
i fynnerhet fådana,. fom; hitföras ifrån 

de 
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de, åtllciliige Contorer, fom finnas nt! 
Oftindien. 

• 

Borgarne i Sfcaden ingå gårna accord 
med någon af de i Hofpitalefc varande 
Fåitfkårer , om en vifs åriig fumma, för 
betjäning och medicamenter, fom i hu- 
fet vid åkommande fjukdomar kunna 
behöfvas. Detta år för dem få mycket 
nödvändigare, fom de åga en mycken¬ 
het af flafvar, och ftundom grasfera 
elaka farfoter. Dénna omftåndigheten 
gör, at de främmande Medici och Chi- 
rurgi, fom hit ankomma, och viftas nå¬ 
gon kort tid, icke gårna blifva påkalla¬ 
de, få framt de icke kunna göra un¬ 
derverk. Min Medicinlka pradtik var 
fåledes i Staden föga vidftråckt. Jag 
fökte icke eller utvidga den famma, 
för at icke blifva hindrad i mine Bota- 
nilke göromål. Deremot hade jag me¬ 
ra tilfålle, at i denna delen med mine 
infigter tjåna Landtmånnen, fom var 
mera både behöfvande och tackfam. Nå- 
ftan aitid och öfver alt markte jag, at 
Medicamenterne gjorde både ftarkare 
och fåkrare verkan hos flafvarne, hvars 
kroppar, igenom förderfvad Diöt icke 
blifvit få mycket bortikåmde, och ut¬ 
om defs voro mindre vane vid Läkedo¬ 
mars oftare bruk. 

Faft- 
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Ehuru inge flafvär uUdervifas i Chrift- 
na låran eller deras barn döpas, drager 
likvål Hollåndlka Compagniet den Chri^ 
Heliga förforg för de barn, fom födas 
i Logen af dels egna fiafvinnorj at de 
blifva döpte och i Chriftna Religion nå¬ 
gorlunda undervifte. Orfaken hårtil tor¬ 
de förnåmligaft vara den, at de oftaft 
afias af Europeilk fader, efter hvilken 
barnet ej fållan åger de fåkrafte mårken. 

Sådane barn, fom blifvit aflade af 
Europeer, gifte med fvarte Damer, ha¬ 
de jag flere gånger tilfåile til at fe, Sy- 
fkonen voro dock ej altid like. Af et 
fådant hjoiielag fåg jag en fon, fom var 
fvart, med ftorä ögon och liknade fin 
mor ; en fon , fom var hvitaktig, dock 
med Itrödda, fvarta fläckar, liknande 
mera fadren; och en dotter, fom var 
half fvart. 

på Negrerné få får på något ftålle 
af kroppen, och de famme läkas, blif¬ 
va vål årrén Qcicatrtces') derefter i för- 
ftone hvite, men fedan fvartnar huden 
efter hand. 

En gammal Hottentot fåg jag, fom 
ågde et mycket roligt ben, Rofen (^Ery- 

f.pelas") röjde fig med fin vanliga blåré- 
I Del, ¥ d» 
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da fårg, ocli på den fv^artaktiga botn 
fåg den ganlka hifljelig ut Det var an¬ 
nars ganika rart, at fe någon kropsdel 
hos detta folket ikadad, ånnu rarare, 
at fe någon ibland dem lytt Emedan 
de lefva icke allenaft Iparfammare, utan 
ockfå vid både ofaltade och okryddade 
råtter, få åro de i almånhet underkafta- 
de ganika få krämpor ocli fjukdomar. 
Climatets omlkiften åro nåftan den en- 
dafte orfaken til de Rheumatifmer och 
Febrar, fom ibland dem någon gång 
kunna grasfera, och desfe fjukdomar 
åro åndock mycket fålfyntare hos de 
Hottentotter, fom lefva i fin frihet, ån 
hos dem, fom gifvit fig i tjånft hos Hol- 
låndike Colonifterne. 

Så vidt ut, fom jag förleden fom- 
mar, både emot Norden och Oftan, ha¬ 
de tilfålle, at refa uti detta vidlyftiga 
landet, tråffades föga qvarlefvor af de 
mer och mindre talrike Hottentots Na¬ 
tioner, fom ånnu, i början af detta år¬ 
hundrade , bebodde desle vidftråkte fålt- 
Alt fom Colonifterne efter hand, mer 
och mer utbredt fig uti landet, haAa 
vål Hottentotterne nödgats begifva fig 
undan, ock rymma plats för deras bo¬ 
ningar och bolkap; men kopporne, en 

ny 
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tiy och hos dem okånd fjukdom, hafva 
utan tvifvel, fom en Digerdöd ödelagt 
de aldramåfte af dem. Hår och der fin¬ 
nas nu endafi: någre ftrödde byar (Jiraal) 
eller famhåilen utaf dem j fom antingen 
lefva för fig fjelfve^ eller åro antagne i 
tjånft på Compagniets påfter och fåplat'^ 
ler eller hoS Colonifterne. Oftä, åtmin- 
ftone nårmare Cap* åro deSfe föga tal¬ 
rike, men långre inåt landet finnas de 
mycket folkrikare och förmögnare. De 
få öfverlefvor af dem, fom ånnu gifvas, 
behålla ftundoni fine ftam-namn; men 
oftare behållas desfe iiamn, fom fordom 
utmårkt hvar Nation fårllcildt, vid fjelf- 
va Landlkapet och de ftörre riviérer, 
fom genomlupit landet, eller utgjort 
grånfeii derafi I den mon, fom landet 
Var rikeligen förfedt med vatn, få vo¬ 
ro ock desfe nationer förmögnare på 
bolkaps-hjordar och folkrikare; men he¬ 
la nation utgjorde dock ej mer, ån fle- 
re eller fårre tufende man, och hvart 
deras Land&ap en ftörre eller mindre 
Provins, 

Gut?jentans Hotténtötter kallades de, 
fom bodde aldranårmaft och vid fjelfva 
Caplka udden; de utftråkte lig til Bay- 
fals, til Hottentöts Hollands bergen och 
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derUråt] til vånfter, eaiot Stellenbofch;. 
Landet år hår vidftråkfc nog, meU' fult 
af fandig ofruktbar mark. Desfé voro 
de, fom aldraförft emot visla varor af- 
ftodo til Ilollåndflca Compagniet, et 
ftycke af flt land , och af dera åro nu 
mycket få , fnart iågt inge,, mera qvar.. 

Kakoqvas Nation bebodde det land , 
fom grånfar intil Gap , pä Norra fidan, 
omkring Groene kloof. Under min re- 
fa, fom llcedde fårft åt denna fidan , 
träffade jag å tfeiliige, ån nu af detta folk- 
llag qvar, och fick åfven ifrån Compag- 
niets Påft tvånne deraf, til rain betjä¬ 
ning under refan. Deras land år lik- 
fora de férras, lågt , jåmt och fandigt, 
åger mycken brift på- vatn, och har 
fordom hvarken varit mycket folkrikt, 
ej eller har det ofver alt kunnat culti- 
veras af Colonifterne. Det grånfar ånda 
intil Oceanens ftrånder, och åger inuti 
foga höga bergskullar. 

Sttsfaqvas Hottentotter , hvaraf åt- 
Ikillige ånnu voro qvar, befökte jag, 
vidare fortfåttande min refa emot norr, 
och til Saldahnabayen. Emedan landet 
var ofver alt lågt , fandigt och ägde 
brift pä föt vatn, har nation altid varit 
mycket liten, och idkat bolkapsficjötfel. 

De 
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De Flottentotfcer, fom långre emofc 
Norr finnas, af fordom talrike faiiiilier 
hårllammande, hade jag icke denna re- 
ian tilfålie at befoka; ntan fortfatte min 
refk mera åt öfter til bergen, och de 
på andra fidan om dem liggande lånder; 
men af Invånarne på orten underrätta¬ 
de jag mig likväl noga, om de Natic- 
ner, fom grånfade derintil , och fom jag 
hoppades få framdeles befoka. Härige¬ 
nom förnam jag , at utmed ljölidan, 
och omkring St. HELEjsriE bay, et lågt, 
magert och fandlgt land, fkal Odiquas 
Nation grånfa nårmaft intii Susfaqvas. 
Deras grannar åter år et talrikare och 
formögiiare folk , Ckirigriqvas, fom be¬ 
bo et godt ooh gråsrikt land, fom vat- 
nas af den ftora Elefants-rivieren, och 
åger til hne naböer tvänne ftora ocli 
mycket bekanta nationer, nämligen Lil¬ 
la Nanmqvasfom ligger nårmaft fjö- 
Itranden, och Stora Namaqvas, forn lig¬ 
ger långre ifrån ftranden. 

Af de Nationer, fom fordom bebodt 
den töftra ftråckan eller Cafferskiiften , 
befökte jag nåftan alie, under frara-och 
åter-refan, förleden fommar. Når mau 
kommit öfver det få kallade Hottentots 
Hollands Berg, inkotnmer man i et kul- 

Y 3 ligt 
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ligt och bergigt land, fom ånda til var« 
ma Badet varit bebodt och innehaft, af 
den få kallade Koopmans Nation, når- 
maft hvilken åt fjofidan grånfat Soa^vas 
Hottentotterne, dem jag i åter-refan 
låmnade til vånfter. Desfe fednares land 
år tåmeligen magert och föga inkråk- 
tadt af Europeerne. 

Hesfaqvas ligger nårmaft intil Koop* 
mans Nation , af hvilke få åro qvar j 
och långre emot öfter , omkring den 
ftora och djupa rivier Zonder End, vid¬ 
tager det land, fom Dunqvas Hotten¬ 
totterne fordom bebodt, 

Gauriqvas land utftråcker fig något 
mera emot Nordoft; detta år et ganllca 
godt och gråsrikt land; vatnas af den 
anfenligen ftora Gouds-rivier, och har 
i förra tider varit mycket folkrikt, 

Refer man ånnu långre inåt, och åt¬ 
följer Oceanens ftrånder, ankommer 
man til Hattteniqvas Hottentotten, fom 
i fit kulliga och llcogrika land, för Eu¬ 
ropeerne långft: blifvit fredad, och hit- 
tils få litet uttrångd, at af alle Hotten- 
totter, dem jag befökte, jag ej fant nå- 
gre talrikare ån desfe, förr ån jag hant 
ankomma til Kamtous-rivier. 

Hln- 
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Laiigre np emot Norr, och vid den 
ftora klofven, hvilken man genomrefer 
til Langeklof och det underliggande lan¬ 
det , tråffas Attaqvas Hottentottens Land- 
ftrek, Ibm år bergigt och gräsrikt. 

Annu långre Öfter ut, då man föl¬ 
jer ljökuften åt, tråltas förft Knmtours 
Nation, fedan Heykunis och åndteligen 
Caffertie. Alle desfe aga kullige och öf- 
vermåtton gråsrike fålt, genomlknrne 
af månge, ofta anfenlige och filkrike 
floder. Och fom desfe hittils icke af 
Colonilterne blifvit utträngde, ehuru nå- 
gre fåplatfer redan blifvit hårftådes up- 
tagne, få åro desfe folkflag icke alle- 
naft manftarke , utan ockfå rike och 
förmogne på bofkap. 

Alle desfe Hottentotter, dem jag i 
deras egen landsort befokte, kommo 
deri ofverens; at de merendels voro 
fmå til våxten , magre och Ipinflige, 
med. utftående kinder, QProcesfus Zygo- 
maticus') platt nåfa, utftående mun och 
fpitfig haka, fvankryggige och ftorbuki- 
ge. Fårgen på huden var gulaktig, men 
af fett och orenlighet mer eller mindre 
mörk. Håret år underligt och likfom 
ull krulligt, på de måfte få kort, fom 
nopporne på ruggklåden, och fållan af 

Y 4 611 
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en tums eller fingerslångd, då defc fer 
ut, fom en ihopfnod ull-trå. Sållan fer 
man tekn til fcågg hos någon, hvih 
ket då år lika krulligt. Hos konet åro 
broften altid hångande och anfenligen 
långe. Alle åro galne efter brånvin och 
tobak, famt finna fit befynnerliga noje 
uti ftank och orenlighet. De fniörja fig 
med fett och pudra fig med ftinckande 
Bucku eller pulver af Diofmsa blader. 
Et fårlkin, hängt öfver axlarne och et 
annat ofver lånderne, jåmte en pung 
hos manfolken och en fyrkantig fkin-^ 
lap hos qvinfolken, utgör hela deras 
klådebonad. För öfrigt draga de på hu& 
vudet ep fidnmösfa, och utfira fig med 
ringar af jern eller koppar om armarne, 
med pårlband om lifvet, och med rin¬ 
gar af hudar omkring benen. Hyttor- 
ne 5 fom de bebo, åro låge och fmå, 
kulrige iikfom en höltack. De fitta al¬ 
tid huka, åro vige och låtte, men mer- 
åndels ganll^e late. Deras meubler åro 
få och ringa. Skilpadlkal åro deras llcå- 
lar. Vatn bevara de i tarmar, mjölk i 
korgar och båckfkin. Behofven åro vål 
icke ftore, men fattigdomen framlyfer 
ån dock öfver alt. 

Galenia africana kallades Kraaibofcb, 
och 
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och nytjades på någre ftållen til Går- 
desgård omkring fåilor, då andre tjän¬ 
ligare bullcar dertil felades. 

Mandlar' fåldes hår icke efter vig¬ 
ten, utan hundrade och tufendetals. De 
upköptes mycket af Officerare, fom. 
gingo .til Batavia, der de' med god avan- 
^e kunde åter foryttra dem. 

Smultron (^Fvagavia vefca') hade blif- 
vit hämtade ifrån Holland, och utplan¬ 
terades på fångar, uti Trågårdarne om¬ 
kring Staden. Hvart tredje år blefvo 
de omplanterade. De laldes dyrt och 
med god avan^e, voro linakelige, men 
ej få läckre, fom i Europa. 

Mulbårstrån (^Morus nigra') fants på 
flereLandtgårdar utom Staden, och gåf- 
vo mogne och vålfmakelige frukter; des¬ 
fe fågos dock fållan införde til faiu. 

Uti början af September månad blef 
Dgråfet i fådesåkrarne, utaf flafvarne ut- 
plåckadt och bortrenfadt, få vål utur 
kornet, fom vanligen Ikåres moget i 
November, fom utur hvetet, fom af- 
fkåres i December, 

Den olyckeliga håndelfen tildrog lig, 
at en Jågare, fom på en^kort rofa inåt 

Y 5 lan- 
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landet åtföljt Commendanten för den 
härvarande Guarnifonen, Majoren Ba¬ 
ron VON Prehm , igenom böfspipans 
fprångning, förlorade den ena handen, 
och fkickades in til Citadellet. Han ha¬ 
de Ikutit efter en Korrhan, och förmo- 
deligen laddat för ftarkt. Sådane olyc¬ 
kor åro icke fålfynte hårftådes, och me¬ 
ra almånne, i et land, der gårna de bå- 
fte och fåkrafte gevåren ej förfåljäs. 
Fiere månnifkor hade på lika fått för¬ 
lorat den ena af fina hånder, öch af- 
ledne Gouverneuren Tulbagh , fom 
ifrån Mousquetten tjånt fig up til hög- 
fta heders påfl, hade på famma fått, 
igenom et olyckligt Ikott, hvarvid ge- 
våret fprungit, förlorat fit ena öga. 
Samma olycka hade fnart tråffat mig 
denne vinter, under det jag var fysfel- 
fatt, at vid Stadens hamn Ikjuta någre 
af de Pelicaner, fom plåga om qvållar- 
ne i troppar flyga förbi. Hela ftocken 
gick under Ikottets aflåsfande i fplintor 
fonder, hvaraf fiere Ikårfvor fårade bå¬ 
de anfigte och hånder. Och at en dy¬ 
lik olycka ej vidare fkulle hånda mig, 
hade den vidtberömde och namnkunni¬ 
ge Capten Ekeberg , förande et af de 
Svenlke Skepp, fom i år ankrade på 
redden, Jörårat mig en både nått och 
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tilföriitlig Svenflc bösla, fom fedan altid 
under alt mit viftande och refande i A- 
frica och på Java, var et beftåndigt och 
trygt (jvade meciim') förlvarsmedel, 

Loxia aftrild kallades for fin röda 
nåbb Roodheckje, och fants ganfta ym¬ 
nigt i Landtmannens Trägårdar. Den 
flög merendels i ftora troppar, och flog 
få ned i gräfet, at man icke kunde fe 
den, ehuru man åndå aldrig, för defs 
myckenhet fkul, kunde mifta, at i et 
ficott llcjuta flere, faftan fogien är en af 
de minfta. 

Turtur Dufvor (Columha viforia') fun- 
nos almånne hår i landet, i f3mnerhet 
på fådane ftåilen, der Imått bulkagie 
fans. Sållan n^^tjades den af Landt- 
manneh at åtas. Det år befynnerligt, 
at denne fogel icke kan flytta fig ifrån 
et ftålie til et annat, utan at efteråt 
Ikratta. Detta Ikrattande låte, åfven fom 
defs korlande fång förråder altid defs 
tilhåll. Köttet ftekt fmakade nog tort. 

Gröna Bergfvalor QMerops apiafter'^ 
funnos åfven vid någre landtgårdar, och 
det ofta i den aldraftörfta mångd. Fog¬ 
len år förtråffeligen vacker, med fin gu¬ 
la och fjögröna fårg. Om dagarne fö- 

ka. 
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ka de i fåltet fin föda af infecter, men 
om qvåliarne hemkomma de flåcktajS 
och med et qvittrande, fora fnart beta¬ 
ger en ali hörfei. De famlas då mer 
och mer efter hand nti Trågårdarne, 
och fåtta fig åndteiigen at hviia på Po- 
merants-och andre tråds grenar, innan 
det aldeles blifvit mörkt. 

September måneid hade redan ingåt, 
och den tacka famt blomfterrika våren 
tagit fin början famt påminte mig, at 
åter rufta mig til en lång och långvarig 
refa inät landet. Men hårvid mötte 
mig nu flere hinder och bekymmer- 
famma omftåndigheter, ån jag nägonfin 
kunnat förmoda. ■ De få medel jag med- 
bragt ifrån Europa, hade jag långt för 
detta hunnit förtåra, och på de 17 må¬ 
naders tid, fom jag tilbragt hirftades , 
hade jag icke undfåt någre fnbfidier 
ifrån Holland. Jag ågde val i Amfier- 
dam höge och måktige Gynnare uti 
Borgmåftarne Ryk Te mmink och van 
DER PoLL, famt Råds-Herrarne van 

der.Deutz och TEN Hoven, på hvil- 

kas perfvasfion och omkoftnad jag åta¬ 
git mig denna långvåga refan; men o- 
lyckan ville, at bagge de Gouverneu- 
rer, Tulbahö och Rheede van Ouns- 

HOORN, 
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HooKN, til hvilke jag var på det högfta 
recoiBiiienderad, och af hvilke jag ha¬ 
de at vånta alt inöjeligt underltöd, llcui- 
le vara med doden afgångne, den ene, 
innan jag hant ankomma til Cap, och 
den andre, på fin ntrefa til Goda Hop¬ 
pets Udde. Som n-åmling , på en obe¬ 
kant ort, var jag altfå låmnad åt mig 
fjelf och til mit öde, til defs mine ådie 
Gynnare i Amfterdara kunde blifvalun- 
derråttade om min ftålning, och foka 
efter hand förbåttra^ den. En olycka år 
fållan enfam, och min borde åi ven nu 
vara, dubbel. Ty dä jag årnade uttaga 
det gage , fom jag utaf Holiåndlka Com- 
pagniefc förtjänt, befans det, at Skep¬ 
pet, med hvilket jag utreft, hitkommit 
utan Mohfterrulla. Denna borde forfc 
ifrån Europa förväntas, innan någon kun¬ 
de undfå någon fold. Då Skeppet ifrån 
Texel utfeglade, hade Befökarne i bråd- 
flcan föi’g1ömt, at aflåmna mönfterrullan, 
och Capiten forgåtit, at af-fordra den 
famma. Denna omflåndighet vållade, 
at ingen af alle, Ibm voro engagerade 
på Skeppet, kunde på två eller tre års 
tid undfå något gage eller fara hem,. 
Befökarne (Kruyd-Leefers') åro tvånne 
Compagniets tjånarc, aflågfla rang, fom 
inqvartera.s på hvarje Skepp, under den 

tid. 
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tid Skeppen ligga for ankar i TexeU 
desfe hafva då upfigt på alt* fom föres 
om bord, och omfbrg om hela hnshål- 
ningen, få at de anlkaffa och beförja alt, 
hvad dageligen fortares och behofves, 
anda til defs Skeppen gå under fegel* 
och med god vind kunna utlöpa. Desfe, 
fom för at aga råkning på Officerare 
och manlkap, hade mönfterrullan un¬ 
der den tiden om hånder, voro egen- 
nyttige fjålar, och mera måne om at 
blifva traéterade och mutade, at bårga 
och fåija fmör och oftar, ån at vakande 
och nyktre i akt taga fin tiiftåndiga plikt. 

Jag hade redan det förflutna året 
författ mig Uti anfeniig Ikuld, och ingen 
annan utvåg fans, ån at vidare öka den 
famma nu, i fynnerhet, om jag Ikulle 
kunna blifva i firändfatt, at företaga en 
koilfam rela inåt landet, och icke ligga 
i Cap, en otiofus Speéfator. Jag ad- 
dresferade mig derföre åter til Herr Po- 
litie Secreteraren Bergh , fom icke al- 
lenaft hittils behagat för mig öpna fit 
penning förråd, utan ock vid detta til- 
fålle få ädelmodigt iinderftodja mig, at 
jag med nytta kunde antråda en ny refa 
inåt Africas fodra hörn. 

Mit 
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Mit Eqvipage var i det måfta lika, 
fom förledit år; med den Ikilnad, at en 
ny kårra, i ftållet for den gamla och 
fönderbråkada, nu förfärdigades, och 
förfeddes med et tålt af fegelduk. Jag 
blef ock denne gången enfam ägare der- 
af, och undflap den inqvartering af Ser¬ 
geanten och Trågårdsmåftaren, fotn for- 
ledit år nog mycket inlkrånkte det lilla 
utrymme, fom en liten kärra utom defs 
kunde medgifva. Utom papper, lådor, 
ammunition och andre förnödenheter, 
medförde jag åfven i år åtlkiilige medi- 
camenter, til utdelande åt de behöfvan- 
de, och inuti landet boende Colonifter, 
fom vid et eUer annat tilfålle vifade mig 
fin välvilja och tjånft^ 

Til refefålfkap ägde jag en Engellk 
Trådårdsmåftare , vid namn Masson , 

fom af Konungen i Engeland blifvit hit- 
fänd, at för Trägården i Kew, utom Lon¬ 
don, famla aUa möjeliga Africanfka väx¬ 
ter. Herr Masson hade förledit år hit 
ankommit med famma Skepp, med hvil- 
ket Capiteii Cook , och Herrar Profesfo- 
rer Forster jämte Profesf. Sparrman, 

flculle göra den märkvärdiga refan ikring 
Jordklotet och längft bort emot fodra 
Polen. Han hade ankommit tii Cap, fe¬ 

dan 
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tian jag antrådt min refa inåt Cafiersktf-* 
ften, och kort derefter företagit fig en 
refa inåt landet, i fållkap med Herr Ol- 
DErjBuaG, hviiken åtföljde honom dels 
fåfom fållkap, dels fåfom tolk. Herr 
Mässom var mycket vål ntruftad med 
en ftor och ftark, famfe med biildans 
tålt förfed vagn, hviiken kördes af en 
Europé, fom var pålitlig och fåker. 
Hvardera ågde vi en ridbåft, och för 
våre åkdon flere par af drag-oxan 

Trenne Europeer, och fyra Hotten- 
totter utgjorde vi fåled es nu et fållkap, 
fom för flere månaders tid , llculie tih 
fammans draga landvarts in , åtnéja ofs 
med godfc och ondfc, och ofta Ikilja ofs,- 
få til fågande, j ödemarker, ifrån fnarfe 

fagt hela den öiriga delen af vefh- 
den och månnilkoflågtet. 
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ard-^Roos, 319.. 
Aard-varken, 

Acaclemie, ii, 50, 54 , sS ’ ^7 > 
Ädianthum jethiopicuin, 325. 
Adonis capenfis, 32-4. 
Aercuius hippocaitanum^ 3. 
African Rat, 318. 
Agave americana> 29, 315'» 
Al, 310. . 
Ålbuca major, lög. 
Aioe kåda, 195. 
Aioe'perfoliata, 195^6 
Aloe fuccotrina, 238, 
Aioö trådet, 195. 
Amaryllis ciliaris, 329, 
Anifterdam, 10, 15, 29, g i, 
Ananas, 314. 
Andtåppa, 323. 
Anis-rot, 171. 
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Antholyza ringens, 319. 
Anthyllis, 200. 
Anys-wortel, 171. 
Ao-rivier, aoy. 
Aphtae, 323.. 
Apis-rivier, 224, 
Aponogeton diftacHyon, 179. ' 
Apothek, 69, 136, 325. 
Apotheks-våxter, 149. 
Apricofer, 310. 
Arélopus echinafcus, 150, 262. 
Arduina bifpino.fa, 187, 188 > 
Arken, 300. 
Arnhem, 175. 
Arrende, 331. 
Arthritis, 151. 
Afcites hos får, 187. 
Afelepias, 191, 322. 
Afp, 124. 
Aiparagus capenfis, 27a. 
Asfägay, 205 , 230. 
Asfagay-hout, 206. 
Afterias caput medufae, 268. 
Afthma, 323. 
Atragene veficatoria, 198, 324. 
Attaqvas-kloof, Hottentotter, 196,199,343* 
Auftioner, 6j, 116, 268, 290. 
Auge, 125, 207, 208. 
Avondbloem, 319. 
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Babianer, 316, 317. 
Babians-kloof, a9<5. 
Bad, 184, 241. 
Badenhorsts gård, 242. 

B^CK, ‘2.4-6. 
Balliftes, log. 
Bambo, 137. 
Barbaut ,50. 

Barndop, i6i, 292, 337, 
Batterier, 142. 
Bay-falfo, 299. 
Beaumont, 87» 

Beefem-riet, 137, 328. 
Begrafning, 114, 157, 16^2. 
Bellis, 323, 324. 
Benbrott, 190. . 
Bergh, 350. 

-Berg, 67, 77, 78, 141-144, 167, 175-177, 
183» 18Ö, 192, 194, 196, 1.99, 215, 
223, 227, 239, 243, 247-252, 263,' 
264, 270, 284, 285, 288, 289, 
295-297, 299, 300. 

Berg-beck, 190. 
Berg-cryftal, 193. 
Bergius, 125, 246. 

Berg-rivier, 171. 
Berg-rottor, 190. 
Berg-Scilla, 323. 
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Böl^gfvalor, 347. 
Befantje, 116. 
Befökare, 349. 
Betula alnns, 310. 
Bibiiothek, 17, 22, 25, 26, 46. 
Bjelkar, 2gi. 
Bifetre, 5g. 
Bitterwortel, 322. 
Bitumen, 190. 
Blaar-ziekte, 173. 
Blauwe Jean, ga. 
Blefs-Moll, Blinde Moll, 293, 
Blixt, 107. 
Bloed “ Ziekte, 173. 
Blodrenande-Decoft, 150. 
Blodfjiika, 173. 
Blomkål, 262. 
Blyhvit i pankako-r, 9g. 
Bl^ck-fiflc, i6g. 
Bois de Bologne, 6j. 
Boomflang, 179. 
Booter-rivier, 249. 
Borbonia, 150, 27a. 
Bordena VE, 50. 

Borgerfkap, 161, 162, 33^. 
Bofchismån, 295. ’ ' 
Bolkap, 145, 231. 

Bolkaps-fjukor, 173, 192, 235. 

Bota, 189, 200, 214, 222. 
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Boiilevad, 70. 
Brabejuni ftellatum, 150, 241. 
Bräck - fontain, 165. 
Brack-rivier, 199. 
BrandbJacIer, 19 g, 324. 
Braj-icfteeg, 183. 
Brand - ziekte, 192. 
Brasdor, 49. 
Breede-rivier, 183, 239. 
Brood-boom, 226, 
Brunia, 321. 
Bruyns, 298. 
Bruyntjes-rivier, 190. 
Bryonia africana, 150, 32a. 
Bråder, 281. 
Brån-fjukan, 192. 
Brån-får, 323. 
Brån-torf, 25. 
Bröd, 62, 207, 227, 311. 
Bröft, Hottentots, 206. 
Bröft-fjukor, 324, 325= 

Bucku, 194. 
BufFeljagts - rivier, 19X. 

Buffels-kött, 216, 220. 

Buffels-tjur, 208, 211. 

Bufflar-vilde, 219, 220, 230. 

Bupleurum giganteum, igi, 182. 
Burmannus, 17, 19, 26, 27, 125.' 

Båckar, 167,168, igS* 
Båck-horn, 232. 
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B6n, 131. 
Bönder, fe Landtman. 
Bönor, a32. 

C, 
Cabeljaus - rivier, aag, 
Cabinet, fe Samlingar. 
Calfé, 7, 31, 151. 
Caffer, 229-a3i, 233, 343, 
Caille , 120, 249. 

Calla aethiopica, 150. 
Calodendron, 239. 
Calvair ,67. 
Camasfie-hout, 193. 
Cameler för Skepp, 10. 
Camenasfie-land, 236. 
Campher, Camphertråd, 33^. 
Camtous-rivier, Hottentotter, 229, 342, 

343- 

Canarie-byter, 32(3. 

Cancer, go» i8<5. 
Canel-bloem, 319. 
Cannabis fativa, 212. 
Cannabulke, 224. 
Canon, Canon-Ikott, 148, 
Capitulatidn, 128. 
Capra, 167, 223, 232. 
Capten, 329, 330. 
Cap, Caput bonae Spei, 120, 121, 139^ 

140, 142, 161, z$6. Ca- 
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Carabus lo-guttatus, 325. 
Cardiinom vild, 323. 
Carn-aval ,65. 
Carro-fålt, i8ö, 237, 238. 
Callanier, 41, 151, 241. 
Caffcration, 170, 187. 
Cattuns - tryckeri, 76, 
Cavia capenfis, 188 » ipo* 
Chaniaeleonten, 329. 
Charanton , 67. 
Charité Hofpital i Paris, 58. 
Chimsera callorynchus, 328. 
Chinefare, 118. 
Chirigriquas Hottentotter, 341 
Chryfomela, 235, 240. 
Cicatrices hos fvarte, 337. 
Cider ,37. 
Citadel, 126, 142. 
Clilfortia, - 272. 
Ci-UTE, 237. 
Coccus, 237. 
Colik, Colica , 191,323. 
College navale, 50. 
Coluber, 179. 
Columba riforia, 347. 
Commislionair, 333. 
Compagniets-Poft, 191. 
Conftantia, 156, 312. 
CooK, 351. 
Crasfula tetragona, 228. 
Crifis i Febrar, iik 

Z4 
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Crotalaria perfoliata, 333. 
Curcunia longa, 335. 
Ciirtilia, ao6. 
Cyperus textilis , 217. 
Cypr^a rooneta, aoi, 

D. 
D^kka, 212. 
Danfar, 229. 
Dasfi. 1S8, 31^. 
Dasfi-pifs, 19©. , 
Delfiner, 109, 
VAN DER DeUTZ, 34g. 

Diarrhoe, 228, 258, 322, 324, 
Dias , 120. 
Didier, 52, 53. 

Diep-rivier, 213, 224, 226, 23(1, 
Diiiiba, 30, 295. 
DioniS, 51, 

Diofma, 1-94. 
Difa, 247, 248, 
Dodskopp,, 328. 
Dorn-rivier, 237. 
Drag-oxar, 205, 213, 
Drakenftein, 284. 

Drifhus, 314. 
Droskis - Heman, 189, 
Dubbeltje, 170, 

^DiJ But, 52, 
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Du Mas, 5a. 
Diinquas Hottentotfcer, 342, 
Duyn-hout, 29g. 
Duj^kers, 167. 
Duy veis - berg, 243, 250. 
Duy venhoeks - rlvier, 192. 
Dyfenterie, 322, 323. 
Döde af våda i Paris , 63. 
Döde om bord, 117, ijg. 

E. . - 
Ebb och flod, 9, 77, 78, go. 
Ecoie, 51, 67. 
Eiferklippen, 157,' 2^2. 
Eifer - varken, 150, 315. 
Ek, 124, 283, 310. - 
Ekeberg , 346. 
Eiand, 223. 
Elands - fon-bain, 16^7. 
Eld-krus, 63. 
Elfenbens-ringar, 229. 
Emaille- ögon, ,72. 
Emanuel, 120. 

EmoJiierande medel, 150. 
Enhörning, 230, 275. 
Equipage, 163, 351, 
Eriocephalus, 158. 
Erica, 321. 
Eryfipelas, 337. 
Eslebolch, 22d. 

Z 5 Eu- 
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Euclea undulata, 227-. 
Euphorbia, 167, 174. 
Examina, 56, (Sg. 
Excercering, 282. 
Exocoetus, log, 
Exfecution, 16, 294, 309, 3 
E^elsjagt, 237, 

F. 
Fabre, 50. 

Fagara capenfis191, 323. 
Falco fecretarius, 171. 
Farfars - fkog, 192. 
Faftlagstid i Paris, 65, 
Faber, 228. 

Fehrzen, iig. 

Ferrand , 53. 
Fete-Dieu, 71. 
Fiende, 148, 
Fink-niften, 173. 
Fifcal, 312, 326. 
Fiik, Fifkforter, 31, 328. 
Flagg, flaggning, 148, 264. 
Flammingo, 166, 298, 300. 
Flalka, 230. 
Flinta, 79. 
Floar, 251, 252, 264, 
Flugor, 240. 
Flyg-filk, 108. 
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Fnöfke, iga. 
Foder för håftar, 151. 
Forster , 351. 
For-vagn, 32. 
Fragaria vefca, 345. 
LE Fran9, 51. 
Franflca Huken, 284. 
Freres gård, 224, 225. 
Frukter, 123, 286. 
Fröhus af Euphorbia , 16j. 
Fröhus af Rumex, 170. 
Frökottar af Silfvertrådet, 137. 
Fucus buccinalis, iio, 117, 244. 
Fållor, i88- 
Får, 145, 150, 187, 195, 237. 
Fårben, 145^, 230. 
Fårdynga, 28a. 
Får-fett, 224, 334. ^ 
Fårmage - hinna, 228. 
Fårpungar, 179. 
Får-rumpa, 334. 
Fåltlkor, 220. 
Fåltlkårer, 336. 

G. 
Galaxia, 319. 
Galenia africana, 344. 
Galgar ,310. 
Ganfekral, 236. 

Gar- 
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Gardenia, 320. 
Gatagay - wortel, lyr. 
Gator, 4, la, 62. 
Gauriquas Hottentotter, 
Geelhout, 193. 
Gendron , 50. 
Geoffroi , 75. . 
Geranium, 150,322. 
Gert s-hemman, 189. 
Gethyliis, 137. 
Gift-boom , 179. ' 
Giftermål, 160, 285. 
Gips - cry il-al ter, 191, 
Giadioius, 317, 319. 
Gobelins, 71. 
Gonorrhoe, 150. 
Gordost, 296. 
Goubelly, 51, 5ji. 
Gouds - rivier, 195. 
Goursaud, 48. 

Gouverneur, 313. 
Grafvar , 13, 224. 
Griung, 175. 
Groote Dorn-rivier, 237. 
Groot Vaders-bofch, 192 
Groote Vatiey, 195. 
Gronovius , 22. 
Gropar til Djurs fångft , 
Grubb , 125. 

GTytor, 232. 
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Guajacum afrujn , 232. ■ • 
Guarclie i Paris, 70,"' 
Guarri-bnlke, 227. 
Gudstjänfl: tiitherfic, 266. 
Guerin, 53. 
Guldflnk, 279. 
Gunjemans Hofctentotter, 339. 
Gurkmeja, 335. • ' 
Gurkor, igo. ■ 
Gårdar, fe Landtgård. 
Gärdes-gård, 188> 262, 345. 
Gåftfrihet, 160. 

H. 
Flaantje, 167. 
Haarfcebeeft, 167. 
Haartebeeft-rivier, iga. 
Ha^manthus coccineiis-, 322, 
Hafra-, 172. • 
Plag ,24. 
Hamnar, 36, 167, 214,,215,, 299, 
Humpa, 212. 
Handficåror, 237. 
Hangiip, 297. 
Hardloopers, 326. 
tiareblod, 228. 
Harpuys, 237. 
Hautniqvas', 198, 221, 222, 342. 
Havre de Grage, 36. 
Hazens-Trågård, 23. 
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Heykoms, 343. 
Helfvete, 192. 
Helle, 19a. 
Helfingborg, 2. 
Hemngör,6. 
Hemmingh , 146, 
Hesfaqvas Hottentots Nation, 34a. 
Hevin , 49. 
Heuningklipp, ig6. 
Hex-rivier, 183. 
Hippopotamus, 233. 
Hirundo ruftica, igo. 
Holcus CalFrorum , 327. • 
Holothuriä phyfalis, 116. 
Honfleur, 8°* 
Honingberg, 175. 
Honingklippa, ip6. 
Hortus, 21, 29, 40. 
Hordeum, 151. 
Hofpital, 29, 57, 58, dg, 139, 252, 277, 
Hofta, 325. 
Hotel Dieu, 57. 
Hottentott, 152, 153, 194, 197, 198,201, 

202, 204, 206, 207, 211-214, 217-221, 
223, 224, 229-231, 233, 294, 295, 
329» 33°’ 337-344- 

Hottentots Hollands-kloof, 243. 
Hottentots - vygen, igd. 
TEN Hoven, 348. 
Hout - bay , 296. 
Hout-huk, 243. Hii- 
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Hudar, aao. 
Hvete, 159, 19^, 242, 259, 333. 
Hvetåkrar, 282. 
Hummer, 268. 
Hundar, 275. 
Hus, II, 20, 24, 38, <5:1, 121, 145, 

204, 207, 217, 219, 344.^ 
Hydrops, 151, 323. 
Hyobanche, 319. 
Hyphoff , 168. 

Hyftrix, 150, 230, 315. 
Hår, 153, 343- 
Håckär, 37, 43, 60, 134, 184, 238. 
Håftar, 164. 
Höftvårk, 325, 
Höns, 195. 
Hönshus, 195. 

Jackhals - kral, 222. 
Jagers-fåplats, 222, 

Jagt, 277. 
Jardin, 53, 54, 59, 60, 70. 
Jasfi, 82. 
j avan er ,15:4. 
Javanlk Prins, i%6. 

Jern, 157. 
Jern-ringar, 229. 
Ilex crocea, 193. 

In- 
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Infcrodiiélion Profesfors, 83* . 
InvalidhiiSj 58. 
Jonge Thomas, 301. 
Jofef, 3^8, 
jounrai, 113. 
iris, 319, 327. , 
Ifchias, 325. , ' 
lurisdiftion, 283-> 
JussiEU, 50. 
ixia, 319, 327. 

Jågare, 345- ' . 

: . K 
IvafFer, fe CafFer, 
Kaffers - kom, 327» 
Kafunkelbe’rg, 297, * 
Kakelugnar, 39. 
Kalkon vild, 225. 
Kalklpat, 190. 
Kamtofis, fe Camtotis, 
Kapock-fogel. 158. 
Kafcfpjut, 205. 
Katfiifver, ,190. 
Keei'om-rivier, aöo. 
Kerna, Keriiande, 168, 213. 

Kes , 153. 
Iveiirebooms-rivier, 190, 222, 236. 
Klaw-Ziekte, 235, 
Kleinfontain, 200, 

KiEiN* 
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Kleinhoff, 
Klipp - drift, 224^ 
Klofjukan, 235. 
Klåckfpel, 13^ 
Klåder, 115* 
Knofflook wiid, 179^ 
Köck . 228. 
Kojor Hottentots, 204, 207, 217. 
Ko, 217j 279. 
Kokoquas Hottentots Nation ,• 340.- 
Koopmans Hottentots Nation # 342; 
Koning' van Candiä,' 328; 
Koppor, 140j 22^. 
Koré-riviei% 189!^ 
Korgar^ 230^ 
Korn, 151^ 
Korrhanar, 167, 170.- 
Kraal, i88‘ 
Kraal bofbh 344. 
Krake]-riviérj 224. 
Krakoiis - hdgd ,• 194; 
Krakons-rivier j 194,■ 207# 
Krayebörcil, 171. 
Kreatur, 157^ 
Kruni - rivier , 225^ 227.- 
KruSbår, 124^ 
Kruyd-Lefers, 349; 
Kruger, 225.’ 
Kråkor,' 171. 
Kråftan, 237,- 

t Dee.- Ä ä Kråk 



37“ Regifter. 

Kräkmedel, 150, 322. 
Kråkning, aag. : ,' 
Kukumakranka, 137. 
Kyrka, 139, 182. 
Kackar, 311. 
Kold, 132, 144, 212, 
Köpenhamn, 3. 
Köpmansbodar, 40. 
Köpmän, 138. 
Körsbär, 124. 
Kött, 287, 333. 

L, 
Lacerta, 329. 
LaFaye, 48. 
Lagerbårstråd, 294, 
Lager i berg, 251, 252, 254. 
Lam, 145, 187. 
Lamfjuka, 174. 
Lam-ziekte, 174. 
Land, 143. 
Landfoglar, 116. 
Landgårdar, 144, 280, 287. : 
Landroft, 191. . , 
Landtman, 148, 283, 285, 286, 287 
Langekloof, 223, 225, 236. 
Lanius collaris, 326. 
Lauras camphora, 335. 
Laurus nobilis, 294, 
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Lauverjat, 53. 
Leftioner, 47 och följ. 
Ledftång för barn, i>6. 
Leiden, 19. 
Lejon, 226. 
Lepra, 83» 
Levret, 53. 
Lenweberg, 248, ^50, 263 
Leuwebofch - rivier, 22d. 
Leuwe-rivier, 190, 
Lind, 124. 
LiNsré, 125, 246. 
Ljus, 196. 
Lots, 8°. 
I^oxiae, 172, 279, 347* 
Luften i Holland, 30. 
Lumbrici, 157. 
Luris-rivier, 229, 
Lufthus, i88- 
Lutheraner på Gap, 266. 
Luxembourg, 64. 
Lycium afrum, 195. 
Lycoperdon carcinorhale, 
Lyftade, 130, 
Lyktor, 64. ' 
Långfredag, 138. 
Låderfåckar, 219223, 

A a » 
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Lågers mål, 159. 
Läkemedel, ^11 foljand. 
Lokväxter, 166. 

M. 
Macquer , 49. 
Magermans kral, 204. 
Mag-vin ,313. 
Malagafs-kraal, 22a. 
Malagals - Eyland, 300. 
Malniukkor, no. 
Malftrom, 189. 
Mandeltråd , iio. 
Mandlar, 345:. 
Maquas Hottentotter, 223. 
Marken på Cap, 151. 
Marknad i Amfterdam, §1, 335. 
Marly macliin, 76. 
Marmota, 293, 318. 
Masson, 296. 
Mat för fjuke, 113. 
Mattjes kloof, 183. 

- " - Valley, 183. 
Matrofer, 130. 
MAURiTS-höjd, i8(?. 
Medicament-kiftor, 96. 
Medufas hufvud, 268. 
Melkhont, 213. 
Meloe Cichorei, 225, 237. 

Mentz, 
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Mentz, 191. 

Mei^ops apiafter, 347. 
Meienibryanthemum, 1^6, 237, y. 
Meubler, 186. 
Mica argentea, 190, 
Millin , 51. 

Milpålar, 42. 
Miinofa iiilotica, 188 > 237. 
Mirabilis dichotoma, 328. 
Mifsgunft, 224. 
Mjölk, 222. 
Mjölk-tiftel, 168. 
Montin, 246. 
Montinia, 150, 
Moraea undulata, 318 , 319, 327. 
Moreau, 53. 
Morus nigra, 345. 
Mofterts gård och huk, 155, 176. 
Muffar, 62. 
Mugge-kruyd, 170. 
Mulbårs-trån, 345. 
Muller, 208. 

Mulvador, 293, 318. 
Mufa paradifiaca, 314. 
Mufik, 229. 
Muflor, 34. 
Muyfenburg, 278, 297. 
Muyfenkraal, 239. 
Mynt, 258. 
Myrica, 190, 278, 298. 

A a 3 Myr- 
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Myrmecophaga, 15:9, 
Myrten - tråd, 124. 
Myråtare, 159. 
Mytiius edulis, 34. 
P4älti Istima, 160. 
Måsfling, 140, 
Mönfterrulla, 349. 
Mönftring, 86, 133. 
Mösfa Hottentots, soi, 202, 

K 
Nachtigall, 17a. 
Namaqvas Hottentotter, 341, 
Neifena, 207. 
Nerita hiftrio, 201. 
Nimwegen, 237. 
Nordcapare, 116, J17, 330, 
Nordhnk, 298. 
Kordvåftvind, 25:3, 254, 255, 
Norige, 6, 299. 
Norweegen, 299. 
NucK.ER.TS-gård, 225, 
Nyår, 154. 
Näktergal, 172. 
Nötbu&en, 124. 

O. 
Odiqvas Hottentotter, 341. 
Oedema, 323, 
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Qfficerare på Skepp, 134, .136, 290, 291. 
Ogrås i fåden, 345. 
Ohyra hos höns, 195. 
Oldenburg, 352. 
Olea europaea, 150, a5o. 
- - capenfis , 196. ' 
Olja af Ricinus, 167. 
Olje-^bullcen, 2<?o. 
Oljo-tråd, 150. 
Olive-hout, 196'. 
- - tråd, 196. 

Olivier., 177. 

Olyfants Bad, 240. 
Onverwagt, 225. 
Opbiaafer ,172. 
Oranje-fontein, 167. 
Orchis, 247. 
Ordning om bord, 88. 
Orm, 179, 183, 241. 
Ormbett, 149, 178, 233. 
Ormgift, 228. 
Ormften, 178.' 
Ornithogalum, 176. 
Ofmites camphorina, 323. 
Oft, 279. 
Oftron, 34. 
Otis, 167. 
OuDSHooRW, fe Rheede. 

Oxalis cernua, 325. 

A a 4 Ox- 
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Oxar, 163, 154. 
Oxymel fcilliticum, 323, 

P, 
Pakt, 331. 
Palais des Merchands, 64, 
Palmit-rivier, 195. 
Pankakor af blyhvit, 98. 
Paralyfis, 3a3. 
Paradys, .156, 
Pari, 143» *44- 
Paris, 43. 
Pafsgång, 129, 
Pateller, 269. 
Pkan, 50, 53. 
Pel^caner, 328. 
Pelecanus onocrotalus, 328. 
Peppar, 193. 
Perfikor, 123. 
Petit, 49. 
Pharnaceum rnollugo, 170. 
Phoca, 117, 159. 
Phoenicopterus, 168, 298. 
Picketberg, 175, 
Piga utan tunga, 69. 
Pil förgiftad, 228. 
PiNARD, 195. 
Pinn-wortel, 240. 
Pinus fylveftris, 156. 

Pi» 
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Pipa af fårben, ^30. 
Piper capenfe , 193, 323. 
Pifang, 314. 
Pifang-Vivier, 214. 
Pilka, 164, 176. 
Pifs-goed, 174. 
Pifs-fjuka , 174. 
Pifs-ziekte, 174. 
Plankor, 281. 
PLANTS-gård, 213. 
Platte kloof, 239. 
Plettenberg, 119. 

Plog, 282. 

DE Peoi , 183- 
Pneumora, 172. 
Podagra, 151. 
VAN DER PoLL, 348. 

Polygala, 272. 

Poiygonum barbatum, 323. 
Potte-flaan, 217. 
Praefervativ om Bord, 96. 
VON Prehw , 346, 

Procesfion i Hotel-Dieu, 45. 
Procesfus mammillaris, 233. 
Protea, 137, 165, 321, 324, 325. 
Pråft, 182. 
Pforalea pinnata, 240, 
Puka, 217. 
Purgerande medel, 150. 
Pufpas - ri vier, 191. 

A a 5 Pu- 
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Pulpas valley, 19 
Pyrus cydoJiia, 104. ^ 

Pålk-ågg, 69. 
Påftbåt, 19, 75^. 
Påftvagn, 41. 
Påmn, 123. 

Q- 
QuAiMANS-drift och-rivier, ^04. 

(^arantaine, 9, i§, 3a, 36. 

Quarts, 251. 
Quercus robur, 3»io. 
Quitten, i84* 

R. 
Rabies, 195. ■ 
Raja miralefcus, torpedo, 32g. 
Ranfon, 114. 
Rapport-gångare, 3II. 

Rat african, 318. 
Regn, 203, 204, 226. 
Refor på Cap, 164, 165 föij. 
Refekamerater, 214, 215, 351. 
Reftio, 137, 278, 328. 
Rheede van Oudshoorn, 2(52j 348. 

Rheumatifmer, 198, 325. 
Rhinoceros, 275. 
Rhus, 195. 

Ri 
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Ribeck Cr.frel, 175. 
Ricinus, 167. 
S.IEL , 52. 

Riet-fbntain, 1S9. 
Riet-keul, 192. . 
Rietvailey, 165, 191, 239. 
Ringar, 229. 
Ringhals, 233. 
Rivierer, 143, 171, 175, igi, 183, i-§9-i92, ‘ 

194, 195, 199, 200, 204,-207, 2b§, 
213, 222, 224-229, 236, 237, 239, 
243, 310. 

Robben, 169. 
Robbeberg, 215'. 
Robben-Eyland, 269, 
Rock, 328. 
Roen, 49. 
Romansklippan, 300; 
Rondebofch, 156. 
Rondecrantz, 86. • 
Roodbeckie, 347,' 
Roode-Sand , 175, 182, 
Rofen , 228, 337. 
Rofinarin wild, 158. 
Rouen, 38. 
Roux, 51, 72, 189- 
van Royekt, 20, 125. 

Royer, 53. 

Rumex fpinofus, 170, 
Rymmare, 311. 

Råd- 
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Rådhus Amfterdams, 15. 
Råg, a59. 
Räkningar, 267. 
Råkor, go. 
Rödfot, 322. 

s. 
Sabbatifr, 48. 
Saint Jago, 107. 
Sal Acetofellae, 323, 
Salayrfz, 52. 

Saldahnabay, 167. 
Salfola aphylla, 224. 
Saltpanna, 298- 
Samlingar, 3, 17, ao, 21, 22, 40, 46, 

53’ 59. ^4, 68, 7f, 81. 
Sandhedar, 157,158. 
Sand-ri vier, 189. 
Sand-vliet, 200. 
Sand-ås, 270. 
SCHELLING, 82. 

Schiftus, 186. 
Scolopax capenfis, 167. 
DU S9U, 49, 53’ 58. 
Secretaris fogel, 171. 
Seele, 204. 

Sepia, 168. 
Serapias, 247. 
Seriphium, 299. 

Si- 
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Sideroxylon toxiferum, 179. 
Simons-bay, a99. 
Sjuk-befök, iia. 
Sjukdomars förekommaude, 112. 
Sjukdomar om bord, ixo. 
Sjuke, 90, 120. 
Sjukhus, fe Hofpital. 
Sjukvaktare, in. 
Sjålköpare, 91. 
Sjöhåft, 233. 
Sjöhund, 117, 215, 331. 
Sjöko, 233. 
Sken på vatnet, 35, 107, 
Skepp, 2, 8, 10. 8S. *55. 26^, 315. 
Skepsbrott, 8° > 300 - 309. 
Skeps-Diet, 7. 
Skeps-Officerare, 134, 136, 290, 291, 
Skiffer, igö. 
Skiipadblöd, 149, 228, 
Skilpadfkal, 2o5, 219, 
Skoborftare, 62. ' 0 
Skog, 192, 201, 207, 208, 221. 
Skor, 220. 
Skyar, 157. 
Skålar, fe Sjöhund. 
Slafhus, 133. 
Slafvar, 118, 121, 135, i3<3, 162,2(51,337. 
Slaktare-pakt, 332. 
Slangebofch, 299. 
Siangekop, 183. 

Slau- 
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Slange - rivier, 
Slangeften, 178. 
SiMiDTS-gård, 239. 
Smör, 144, 223, agö. 
Smörgås, 32.- 
Smultron, 345. 
SnåckbJandad-jord, 137, 
Snäckor, 269. 
Snäppor, 167. 
Sno, 177, 289. 
Solanum nigrmii, igo. 
Sold, 130. 
Soldat, 120, 126-132, i6o, 3i{s. 
Solen filiqua, 227. 
Sommar på Cap, 260. 
Sonchus oleraceus, i68, i8o„ 
SoKfNERAT, 246, 248. 
Sophoia capenfis , 190. 
Sorlande ifrån hafvet, 35» 
•Sparrman, iig, 351. 

® Spel-inRTument, 329. 
Spetållka, 83. 
Spis, 132. 
•Spons-ziekte, 179, 
ppottkopp, 31. 
Springkällor, 6, 40, 
Staden Cap, fe Cap=, 
Start-peeper, 193. 
Stellenbofch, 283, 
Stenbackar, 167, 
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Stenbergshuk, 297. 
Stenpasfion, 223. 
Stjertpeppar, 193. 
Stinkhout, 193. 
Stoof, 132. 
Strata, 251, 25'2. 
Strand - dubbeltje, 26^9. 

Streidung, 224. 

Strelitfia, 216. 
Str utfar, 167. 
Strutsägg, 202, 334. . 
Strå til taktäckning, 278. 
Styfkjortlar, 32. 
Stöld, 95. 
Sudoft, 156, 157, 233, 234, 239. 
SUEUR, 143. 

Su-koa, 217. 
Sundet, 2,3. 
Susfaqvas Hotteotots Nation, 340, 
Svafvel, 167. 
Svalor, igo. 
Svamp - ziekte, 174. 
Svarte Berg, 141, 142, 
Svarte-Valley, 193. 
Svarthout, 298. 

Svedjeland, 203. 
Svellendam, 191, 
SviEGER, 177. 

Svin, 233. 
Syrentje, 272. 

Säck 
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Såck af låder, loif, 
Såckemjolk, aaa. 
Säd pä Cap, 158. 
Såiigar, 61. 
Söndag, Math. 223, 236. 

T, 
Taffelberg, 247-251, 295, 
Tall, 156. 
Talpa afiatica, 293, 
Tamarinder, 261, 
Tantalus, 225. 
Tarmar, 232, 
Témmink , 348^ 
Tenon , 49, 50^ 

' Teitarnente, 114. 
Tefhido, 2o5, 272^ 
Texej, 8» 32, 88- 
The, 7, 31, 150, 

• Thefontain, 167.' 
Tfånficfblk, iit* 
Tidelagare, 311. 
Tiger, i(>9, 137, 
'Tigerberg, 285.- 
Tigerhufc,-239,, • ' 
Tintirintjes, 176. 
Tobak, 41, 153, 212, 
Tobakspipa, 231, 232. 
Tog, 200., 
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Toiig-Ziekte, 2.35. , . 
, Torf, bräntorf, 25/ 

Torg, 142. 
Torndy fvei, 172. ^ 
Torlken, 323. 
Torft, 237. 
Tran, 169, 330, 331. 
Ti-ans-port, 92, 130. 
Traft, 327. ■ ' 
Trech -fcliuyt, 19. 
Trianon, 75. 
Trichius laticollis, 172. 
Trill-viich, 32§. 
Trompetgrås, no, 117, 244. 
Tråd, Trädplantering, 41, 104, 123, 124, 

137, 148, 150-15^» 158 , 1^7. 171» 
179, 184, 187-191. 193» 195» 19^ s 
205, 2C(S, 215, 224, 22<5, 227, 230, 

232, 237, 239, 241, 2do, 261, 272, 
278, 282, 283, 2.93, 294, 298, 299^ 
:f‘='.’.3H> 3^0- 

Trlgårdar,-’3, 19, 20, 23 , 24, 29,, 53, 
54, 59, 60, 68,, 70, 75, 81, 123, 134, 
282, 293, 

Tröik ,242. 
Tnlbagliia, 179, 272. 
Tulbagh, ISO, 125, 346. 
Tulbetjåning, 36, 39, 121, 349. 
Tullar, 121. 
Tulpboom, 323. 

I Del. . B b Tun- 
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Tunbindareplats, -131. 
Tung-fjuka, 235. 
Turdus ceilonns, 327. - 
Turtur-Dufyor , 347. 
Tväl, 224. • 

u 
Ull, 145, 187. 
Umbilicus veneris, 269. 
Upgrundning, 2,5, 
Upmuntringar, 56. 
Uyiekral, 167. t' 

V. 
Vagga, 17. 
Vagnar, 13, 164. 
Vals-ri vier, 195. 
Vargar, 146.' 
Varors förfåljning, 134, 
Va SCO DE Gama, 120. 

Vatn, 33, 61, 109, 147, 148, 238, 310. 
Vatndrag, log. 
Vatnledning, 236. 
Vatnlbt, 187, 323. 
Vauxhall ,65. 
Vax-buiken , 190, 278, 298. 
Vedforter , 961, 321. 
Vett-rivier, 195. 

. Vier 
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Vier en twintig-rivier, 175, 
Vier nurs-bloein, 328. 
Vigfel, 161. 
Vilda Caftanier, 151, 241. 
Vilda Drufvor, 156. 
Vild Rofinarin, 158. 
Vinbär, 124. 
Vindar, 139, 253, 254, 255. 
Vin de Cap ,312. 
Vingårdar, 152, 282, 
Vin-pakt, 331. 
Vin-plantering, 148» 
Vin-tilredning, 272. 
Vinter, 132 ^ 136, 
Vinterhuk, 176. 
Vilcuin capenfe, igp. 
Vitis vitiginoa, 156, 
ViviER, 199. 
VoGTS-rivier, 189. 
Vrouwehaar, 325. 
Vygen-hottentots, igö. 
Vågar, 2, 26, 143, 200. 
Vårdshus, 42. 
Waagebooms-rivier, 225. 
Wafersland, 175. 
W-agt een betje, 272. , 
Wallenberg, 266. 
Warma Bad, 183, 184, 240, 241. 
Wateruj^entjes, 179, 
Watervall, 239. 

Bb 2 Wel- 

€ 
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Weigevunden, a39. 
Wei te Vrede, 195'. 
DE WeTT, 175, 183. 

Wilde Cardimom, 323. 
Wiide Druyven, 156, 
Wiide Kalkon, 225. 
Wilde Knofflook, 179, 272, 
Wiide Syring, 325. 
Wiidfcluitsbrand, 299. 
Witteis - rivier, 200. 
Witte Moll,' 293. 
Witfeiiberg, 177. 
Wolfvvekraal, 236. 
WOLTEMAD, 304, 

z. 
. Zamia CafFra, 226. 
Zeeko - rivier, 226. 
Zeeko valley, 278. 
Zieketrooft, 262, 
Zoetemelks-rivier, 195. 
Zoefcemelks valley, 240. 
Zonder End-rivier, 239. 
Zout-fontain, 199^ 
Zont-rivier, 310, 
Zuykerboom, 325, 
Zydwyk, 23. 
Zyd-Zee, 9. 
.■Zygophylium morgfana, 187. 
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A. 
Åar i Afi'ica, fe Rivierer- 

c 

A,. 
Åmbetsmån, 314- 

Ånder, 167, 
Åpien, 123. 
Arr, 337. 
Ättika,. 227. 

Ödlor, 329. 
Ögon- af eniailley 72^ 
Ögonfjuka, 184. 
Öl, 152. 
Örefund, 2. 
Örhång., 230.. 



Tryck -fe!. 

Pag, 9, rad. Ogs, läs f?igos. 
~ i6, — 8,*-— rådbråkad j — råbråkad, 
“ 35, — 8) — ådrorne, —årorne. 
— 77> — 2, — pasfas, — pasflides, 
^ _ — 2^ — lågges, —lades. 

— — — 4, — — Hogos. 
“ 8o, —21, — forfåtta^i — fortfåtta» 
— 88? ~ 22, — Canorne, — Canonerne^, 
-T- III, — 25, — evis, — envis, 
— 170, —-- Myggekruyd, — Pduggekruyd. 
”222, — — — Malacafskral, — Malagafskraal. 
”^41, ■— 17, — vånftra, — våftra. 

Underrättelfe for Bokbindaren. 

Efter Regiftret inhåftas forjl lilla Tabellen med 
Marmota africana. 

Der efter den ftorre Tabellen, fom tägges ihop. 

Lilla Vignetten^ fom vifar utfigten af de Cap/ke 
Bergen ^ inhåftas antingen nåjl efter Regiftret^ 
eller kliftras den på pag, i ofverfl. 
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